
 - 1 - 



 - 2 - 



 - 3 - 



 - 4 - 



 - 1 - 

ABSTRAKT 

 

Obchodní banky jsou instituce, které podnikají za účelem dosažení zisku. Mezi hlavní 

úkoly bank patří poskytování úvěru a přijímáni vkladu od veřejnosti. V bakalářské práci 

analyzuji obchodní banky, jejich aktivní operace a bankovní služby, které poskytují. 

Uvádím seznam některých českých a zahraničních bank, které působí V České republice.  
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ABSTRACT 

 

Commercial banks are institutions that operate for profit. The main tasks of banks 

providing loans and taking deposits from the public. The work will analyze the commercial 

banks, their active operations and banking services they provide. I present a list of some 

Czech and foreign banks operating in the Czech Republic 
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Úvod 

 

Bankovní sektor řadíme mezi ekonomické odvětví, které se neustále rozvíjí. Mezi 

nejdůležitější faktory v bankovním sektoru patří banky a lidé ( např.občané, firmy, 

organizace, různá společenství, instituce, stát a další). Kdyby lidé neměli zájem zvyšovat 

svou životní úroveň, vzdělávat se, pracovat, budovat, neměli by žádné úspory, které 

ukládají do bank a tím by bankovnictví vůbec neexistovalo. Uložené úspory banky dále 

využívají k různým druhům investování. Banky jsou nejvýznamnějším prvkem v celém 

finančním sektoru. 

 

Historie bankovnictví je velmi dlouhá a je spojena z jedním nejgeniálnějším vynálezem 

člověka a tím jsou peníze. Peníze umožnily nahradit naturální směnu za směnu peněžní, 

což vedlo k možností oddělení úspor od investic a vznikl prostor pro nový druh podnikání-

tzv.bankovnictví. Neustály pokrok dnešní doby a konkurence nutí banky ke zdokonalování 

poskytovaných služeb, čímž zároveň uspokojují potřeby svých klientů. Několik let zpátky 

by si málo kdo z nás dokázal představit, že bude peníze vybírat prostřednictvím 

bankomatu, platit bez hotovosti pomocí kreditní karty nebo sledovat a nakládat se svými 

financemi prostřednictvím elektronického bankovnictví. Banky, bankovní produkty a 

bankovnictví se staly součástí každodenního života většiny lidí v moderní společnosti. 

 

V první části mé bakalářské práce popisuji historický přehled vývoje bankovního sektoru 

od meziválečného období ( od roku 1816 ), až po současnost. Od roku 1948 - 1989 nastal 

v našem bankovnictví monobankovní systém, který dlouhou dobu bránil rozvoji českého 

bankovnictví. Významnou dobou pro bankovnictví v České republice bylo období po roce 

1989, kdy došlo k vysokému nárůstu bank. Opakem byl rok 1997, kdy se některé banky 

dostaly do finanční krize a musela jím byt odebrána bankovní licence. V závěru první 

kapitoly charakterizuji bankovní sektor jako stabilizovaný.  

 

Druhá část bakalářské práce analyzuje bankovní systém v České republice. Od roku 1990 

vzniká v ČR dvouúrovňový bankovní systém, který tvoří centrální banka ( Česká národní 

banka ) a obchodní banky. Dozvíme se jak se banky charakterizují, druhy obchodních bank 

jaké plní funkce, jejich nástroje a jaké jsou jejich hlavní cíle. Dále se kapitola zmiňuje o 
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bankovním tajemství a identifikaci klienta. V závěru kapitoly uvádím seznam některých 

obchodních bank v České republice a jejich stručnou charakteristiku. 

 

Ve třetí kapitole popisuji aktivní funkce bank, mezi které řadíme úvěrové produkty a 

bankovní služby. Analyzuji jednotlivé druhy úvěrů, k jakému účelu jsou poskytovány i 

podmínky, které musí klient splnit při žádosti o úvěr. Dále uvádím způsoby zajištění a krytí 

poskytnutých úvěru bankou. Závěr je věnován bankovním službám, zde uvádím alespoň 

stručný přehled, protože nabídka služeb je velmi pestrá a neustále se rozšiřuje. 

 

Čtvrtá kapitola analyzuje vznik celosvětové ekonomické krize. Z počátku se projevila 

v USA, její hlavní příčinou byl problém s hypotečním trhem. Postupně se dostala i do 

Evropy a později do celého světa. Dále popisuji příčiny ekonomické krize a v jaké pozici 

zasáhla finanční systém v České republice 

 

1. Historie bankovního systému 

 

1.1 Historie bank 

 

V dávných dobách se bohatá část společnosti bála o své úspory a hledala pro ně úkryt - 

bezpečnou úschovu. Protože za spolehlivé považovali chrámy, tak do nich začali odnášet 

peníze, které nepotřebovali k okamžité spotřebě. Už v osmnáctém století před našim 

letopočtem Babylónští kněží poskytovali půjčky obchodníkům z majetků, svěřených do 

úschovy chrámům. V antickém Řecku se bankovní operace počaly přesunovat mimo 

církevní objekty. Velký rozmach pro bankovnictví přišel v období starověkého Říma. Z 

této doby pochází slovo banka, které má původ v latinském slově "il banco". Význam toho 

slova je lavice nebo stůl, na nichž byly prováděny finanční transakce. Ve středověké 

Evropě je počátek výrazného úspěchu židovských bankéřů. Křesťanství totiž zakazovalo 

půjčovat peníze na úrok a proto zůstalo volné pole, které židé pohodlně s elegancí ovládli. 

U muslimů platí dodnes zákaz půjčené peníze zatěžovat úrokem a proto islámské banky 

fungují na jiných principech.. Průmyslová revoluce přinesla potřebu většího množství 

finančních služeb a ústavů. V tomto období nastal rozmach bankovnictví, který celý obor 

nasměroval k vývoji do jeho dnešní podoby [15] 
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1.2 Historický přehled na našem území 

 

1.2.1 Meziválečné období 

 

� 1816 založena privilegovaná Rakouská národní banka – první centrální banka, jako 

soukromá akciová společnost na území Rakouska-Uherska 

� 1825 založena Česká spořitelna v Praze 

� 1847 založena v Praze filiálka centrální banky 

� 1857 založena pražská pobočka Creditanstaltu – nejstarší akciová komerční banka 

na našem území 

� 1868 Živnobanka – první nacionálně česká akciová komerční banka 

� 1875 Městská spořitelna pražská – nejvýznamnější česká spořitelna 

� 1926 Národní banka Československá - 

 

V letech 1918-1938 byla bankovní soustava charakterizována těmito znaky: 

• podle typu se řadí k dvoustupňovému kontinentálnímu modelu 

• pestré vlastnické formy a více druhů subjektů 

• bezrizikové uložení vkladů  

• vznik různých typů institucí 

• stabilita v situaci systémového ohrožení je podporována státem  

Přehledná charakteristika hlavních typů, které působily v českém meziválečném 

bankovnictví, zobrazuje tabulka č.1.  

 

Tabulka č.1 Charakteristika institucí v českém meziválečném bankovnictví[2] 

 

typ/znak zakladatel zákon forma zajištění 

vkladu 

Akciová banka podnikatel o akciových 

společnostech 

akciová 

společnost 

od roku 1924 

fond 

Poštovní 

spořitelna 

stát zvláštní zákon státní peněžní 

ústav 

státní záruka 

Spořitelna město, obec spořitelní 

regulativ 

veřejnoprávní 

subjekt 

majetkem 

municipality 
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Záložna občané 

(živnostenský 

princip) 

družstevní družstvo omezené ručení 

Kampelička občané (územní 

princip) 

družstevní družstvo neomezené 

ručení 

 

 

Po dvaceti letech , kdy se československé bankovnictví vymanilo z rakouského systému, 

dochází k násilné koncentraci a centralizaci ze strany německých vůdců. Akciové podíly 

bank byly pod vedením německých vlastníku, což způsobilo devastací bankovního 

systému i měny. Centrální banka byla pod názvem ,,Národní banka Česko-Slovenská“, 

později ,,Národní banka pro Čechy a Moravu“.[2] 

 

1.2.2 Období 1945 – 1989 

 

Konec 2.světové války přinesl v bankovnictví významnou změnu nacionalizací velkých 

ústavů po roce 1945. Po roce 1948 byly finanční prostředky soustřeďovány do 

zestátněných podniků, aby se zabránilo odtoku úvěrových zdrojů do sféry soukromého 

podnikání. Nastal monobankovní systém, který nařizoval: 

� zákaz obchodního úvěru mezi podniky 

� povinnost bezpeněžního platebního styku 

� povinnost redukovat vazby vůči bankovním subjektům a veškeré finanční 

požadavky uspokojovat prostřednictvím jedné banky 

� zákaz účtu u NBČS 

� možnost získat provozní úvěr pouze na základě schváleného rozpočtu příjmů a 

výdajů 

Od 1.července 1950, vznikla Státní banka československá, která plnila roli centrální banky. 

Pro úspory obyvatel byla založena Československá státní spořitelna. Tímto krokem se 

úvěrování podniků soustředilo do rukou SBČS. V roce 1950 byl přijat zákon o státní bance 

československé ( z.č.31/1950 Sb.), který způsobil přerušení vývoje českého bankovnictví  

a s využitím tohoto zákona se formoval centrálně plánovaný národohospodářský systém. 

V roce 1964 byla založena Československá obchodní banka, která se orientovala na 

financování zahraničních obchodních operací.[2] 
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1.2.3 Období 1990-1995 

 

Do roku 1990 byl bankovní sektor jednoúrovňový s výrazným monopolem Státní banky 

Československé, která plnila zároveň i funkci centrální banky. Prvním významným 

porevolučním krokem je vznik nového bankovního systému. Přechodem na tržní 

hospodářství vznikla potřeba přeměnit bankovní sektor na konkurující si podnikatelské 

subjekty a oddělit centrální banku jako nástroj státu k regulaci trhu. V roce 1990 vznikl 

dvouúrovňový bankovní systém: 

� centrální banka – státní instituce, nepodnikatelský subjekt 

� obchodní banky – podnikatelské subjekty [3] 

 

Přijetím dvou zákonů, z.č.130/1989Sb. o Státní bance československé a zákon 

č.158/1989Sb. o bankách a spořitelnách, s jejich účinnosti od 1.1.1990, dochází 

k rozlomení monobankovního systému a ke změně systému v bankovnictví. 

 

Na začátku 90.let československou bankovní soustavu tvoří: 

o Státní banka československá (SBČS) – centrální bankovní instituce 

o Komerční banka (KB) a Všeobecná úverová banka (VÚB) – vznikly rozdělením 

z původní SBČS, a sloužily pro podniky působící v Česku a na Slovensku 

o Investiční banka (IB) a Živnostenská banka (ŽB) 

o Československá obchodní banka (ČSOB) – finanční služby pro podniky 

zahraničního obchodu 

o Česká státní spořitelna a Slovenská štátna sporitelna – obsluha finančních potřeb 

občanů 

 

K 1.1.1990 získala SBČS statutární fond v objemu 1,4 miliard Kč ( sloužil k zabezpečení 

závazků ) a všeobecný rezervní fond ( k hrazení ztráty ), tyto fondy se doplňovaly ze zisku 

SBČS do výše 4,2 miliard Kč. 

Povolení k založení banky nebo spořitelny bylo podle zákona udělováno na základě žádosti 

Státní bankou československou  v dohodě s federálním ministerstvem financí. Minimální 

kapitál potřebný k založení banky byl 50 milionu Kčs, v dubnu 1991 byl zvýšen na 300 

milionu Kč a od ledna 1994 minimálně 500 milionu Kč. 

V roce 1990 byla založena Konsolidační banka, jež se měla zapojit do procesu čištění 

bilancí původních bank od pohledávek vzniklých v předchozím systému. Konsolidační 
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program I znamenal převzetí pohledávek KoB od bank a odlehčení jejich bilancí, zároveň 

stát nahradil nesplacené pohledávky likviditou. S touto operací došlo i k odepsání 

některých úvěrů.  

V letech 1990-1993 dochází k velkému nárůstu počtu bank a jejich poboček v České 

republice. Liberální předpisy a nezkušenost autority dovolily snadné získávání licencí. 

S platností od 1.1.1993 začala fungovat Česká národní banka a její působení je upraveno 

zákonem č.6/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, 

v roce 1993 umožnil řešení bytové potřeby pro mnoho domácnosti. 

Nejvýznamnější událostí v bankovnictví byl rok 1994, novela zákona zavedla pojištění 

depozit. Účast všech licencovaných subjektů je v něm povinná a zároveň přestala platit 

záruka za vklady.  

Rok 1995 přinesl do české bankovní soustavy další specializovaný subjekt, byla založena 

Česká exportní banka – akciová společnost ve vlastnictví státu, která sloužila na podporu 

zahraničně obchodních aktivit domácích firem.[2] 

 

1.2.4 Období po roce 1995 

 

Během první poloviny 90.let se dostaly do problémů některé nově vzniklé malé banky, a 

proto ČNB připravila v roce 1996 tzv. Konsolidační program II. Tento program znamenal 

pro banky navýšení kapitálu akcionáři nebo novými investory a také administrativní řešení 

(nucená správa, odnětí licence). V tabulce č.2 je uveden přehled bank v Konsolidačním 

programu II.[2] 

 

Tabulka č.2 Přehled bank v Konsolidačním Programu II (KP II)[2] 

 

Název bank Řešení v rámci KP II 

(1996) 

Další osud bank 

 

EKOAGROBANKA 

nucená správa  16.1.1996 

převzata Union b.1.11.1996 

odebrání licence 31.5.1997 

zahájení likvidace 1.1.1998 

BANKOVNÍ D ŮM  

SKALA 

převzetí Union bankou  

19.3.1996 

odebrání licence 31.3.1997 

likvidace 10.12.1997-30.4.98 

 

COOP BANKA 

 

nucená správa 23.4.1996 

odebrání licence 6.5.1998 

rozh. o likvidaci 14.8.1998 
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PRVNÍ SLEZSKÁ  

BANKA 

 

odebrání licence 13.5.1996  

zahájení konkurzního řízení 

20.11.1997 

PODNIKATELSKÁ 

BANKA 

 

nucená správa 6.6.1996 

převzata skupinou  

J&T Finance Group 27.4.1998 

 

EVROBANKA 

převzetí Union bankou 

27.6.1996 

odebrání licence 30.6.1997 

rozh. o likvidaci 4.9.1997 

 

REALITBANKA 

nucená správa 

10.7.1996 

odebrání licence 17.4.1997 

zahájení konk.řízení 24.3.1997 

VELKOMORAVSKÁ 

BANKA 

nucená správa  

10.7.1996 

odebrání licence 10.7.1998 

zahájení konk.řízení 2.7.1998 

 

KREDITNÍ  

BANKA 

 

odebrání licence 

1.10.1996 

 

Zahájení konk.řízení  

21.12.1998 

UNIVERSAL 

BANKA 

navýšení základního kapitálu 

novými investory 

odebrání licence  

4.2.1999 

MORAVIA 

BANKA 

navýšení základního kapitálu 

stávajícími akcionáři 

září 1999 vyřazena 

ze Stabilizačního programu 

BANKA 

HANÁ 

kombinované navýšení 

základního kapitálu 

převzata IPB, 1.1.1999 

IPB Moravská spořitelna 

 

PRAGOBANKA 

navýšení základního kapitálu 

stávajícími akcionáři 

odebrání licence 24.10.1998 

zahájení konk.řízení 19.11.98 

ZEMSKÁ 

BANKA 

omezení činnosti, 

restrukturalizace 

převzata Expandií 28.10.1997, 

nyní e-Banka 

PLZEŇSKÁ 

BANKA 

navýšení základního kapitálu 

stávajícími akcionáři 

 

červen 2003 konkurz 

 

FORESBANK 

navýšení základního kapitálu 

stávajícími akcionáři 

převzata 

Union Bankou 

PRVNÍ MĚSTSKÁ 

BANKA 

 

bez potřeby řešení 

pokračuje v činnosti,  

nyní jako PPF banka  

UNION 

BANKA 

banka posílila kapitál  

k realizaci fúzí  

převzata Invesmartem, 

květen 2003 konkurz 
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V roce 1997 nabídla ČNB další projekt, který měl označení Stabilizační program. Jeho 

cílem bylo usnadnit do budoucna působení těm malým bankám, které měly efektivní 

setrvání v bankovním sektoru. Česká finanční, s.r.o. odkoupila nebonitní aktiva bank za 

nominální hodnotu.[2] 

Počet bank v ekonomice je regulován licenční politikou centrální banky a bankovním 

dohledem. Díky nim se počet bank v ČR od roku 1994, kdy mělo licenci 55 bank, do roku 

2003 výrazně snížil na 35 bank. Velká řada našich bank prošla privatizací a celý bankovní 

sektor se konsolidoval. Tato konsolidace stála státní pokladnu okolo 400-600 mld. Kč. 

Vstupem ČR do EU v květnu 2004 lze využívat princip jednotné licence, která umožňuje 

další možnosti pro podnikání zahraničních bank z EU v ČR, ale i našich bank na území 

členských států Evropské unie.[3]  

Bankovní sektor v ČR prošel v několika posledních letech výraznou restrukturalizací a od 

roku 2004 je jeho stav stabilizovaný. Bankovní sektor vykazuje dobré hospodářské 

výsledky a dostatečnou kapitálovou vybavenost k pokrytí podstupovaných rizik.[12]  

 

2. Bankovní systém 

 

2.1 Centrální banka 

 

Centrální banka jako státní instituce má za úkol střežit a korigovat komerční bankovní trh a 

množství peněz v oběhu tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování ( inflaci ). Jejím 

hlavním cílem je udržení měnové stability. V této funkci by měla být samostatná, 

suverénní a nezávislá na vládě, protože vláda má často tendence uvolnit měnovou politiku, 

to znamená zlevnit úvěry, aby se do ekonomiky dostalo více peněz a rozběhl se růst HDP 

bez ohledu na silné inflační hrozby. Ve světě bylo již mnohokrát prověřeno, že takový 

postup je krátkozraký a škody napáchané znehodnocením měny, nebo-li finanční krizí 

mnohonásobně převyšují efekt dočasné stimulace ekonomiky jejího růstu.[3] 

Centrální bankovnictví a měnová politika se dotýká každého z nás, ať si to uvědomujeme 

nebo ne. Vždyť pohyb úrokových měr, vliv na kurz měny, nebo bankovní dohled nad 

komerčními bankami možná nenápadně, ale o to významněji a hlavně soustavně ovlivňují 

naši každodenní realitu.[14] 
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2.1.1 Česká národní banka 

ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním 

trhem. Má postavení veřejnoprávního subjektu. Sídlo je Praze. Jsou jí svěřeny kompetence 

správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s 

majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě 

zákona. Podle Ústavy ČR (článek 98) a zákona č.6/1993, o ČNB, ve znění pozdějších 

předpisů je její hlavní činností vytváření nízko inflačního prostředí v ekonomice.[15] Jejím 

nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada ČNB v čele s guvernérem.[13] 

 

2.1.1.1 Základní úkoly ČNB  

� Určuje a prosazuje  vnitřní a vnější měnovou politiku 

� Sleduje množství peněz v oběhu, vydává nové peníze a opotřebované nebo neplatné 

peníze stahuje z oběhu 

� Dohlíží nad činností obchodních bank, poskytuje bankám úvěry a ukládá jejich 

depozita ( banka bank ) 

� Vede účty státního rozpočtu ( finanční, celní úřady, ČSSZ, úřady práce, státní 

fondy …) 

� Spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách 

� Obchoduje s cennými papíry 

� Je vrcholnou institucí bankovního dozoru, provádí dohled nad pojišťovnictvím, 

penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz 

a devizový dohled. [3] 

 

2.1.1.2 Nástroje ČNB 

 

Diskontní sazba je úroková sazba, za kterou mohou obchodní banky ČR ukládat přes noc 

u centrální banky dočasně volnou likviditu . Diskont nepřímo ovlivňuje výši úroků pro 

podnikatelskou sféru. Pokud je v ekonomice vysoká inflace ČNB udržuje vysoký diskont. 

Pokud chce naopak centrální banka podporovat rozvoj podnikání, diskont sníží. Inflace 

v ČR není vysoká, proto i ČNB drží diskont nízko na 0.25%.[16] 
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Repo sazba představuje úrokovou sazbu ČNB pro termínované operace s cennými papíry. 

Také se označuje jako refinanční sazba a je nejběžnější úrokovou sazbou ve vztahu ČNB 

k obchodním bankám. Repo sazba je vyšší než diskont, k 7.5.2010 je 0,75%.[17]  

Lombardní sazba je úroková sazba na úvěry obchodním bankám se zástavou cenných 

papírů. Tato sazba je vždy vyšší než diskont a repo sazba, k 7.5.2010 je 1,75%.[18] 

Povinné minimální rezervy předepisuje centrální banka obchodním bankám určité 

procento z vkladů, které si musí u ní uložit ve formě PMR. Tyto peníze jsou dočasně mimo 

oběh a působí protiinflačně. Od října 1999 byly PMR sníženy na 2% a od poloviny roku 

2001 už jsou úročeny. 

Pravidla likvidity určuje bankám, jaký mají mít vztah struktury aktiv a pasiv. Krátkodobé 

úvěry musí být kryty krátkodobými zdroji a dlouhodobé úvěry dlouhodobými zdroji. 

Operace na volném trhu  - centrální banka obchoduje s cennými papíry ( státními ) a tím 

zvyšuje či snižuje množství peněz v oběhu.  

 

2.2 Obchodní banky  

 

Obchodní banka je právnická osoba, založena jako akciová společnost se sídlem v České 

republice a má k bankovním činnostem udělenou bankovní licenci. O vydání bankovní 

licence rozhoduje ČNB po konzultaci s Ministerstvem financí v ČR. Banky jsou ve své 

podstatě podnikatelské subjekty, které ovšem mají ve srovnání s podniky v jiných 

odvětvích ekonomiky řadu specifických rysů, projevujících se v jejich postavení a 

celkovém významu v ekonomice. Základní cíl činnosti banky je však shodný jako u 

kterékoli jiné firmy.[1] 

Banka bývá charakterizována jako druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní činností 

je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými 

subjekty. Toto zprostředkování je založeno zejména na tom, že banky přijímají vklady a z 

nich na vlastní účet poskytují úvěry. Vymezení banky je v České republice vymezeno v  

Zákoně o bankách (zákon č. 21/1992 , § 1, odst. 1) .Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách 

stanovuje základní podmínky, které musí každá banka splnit: 

� jde o právnické osoby se sídlem v ČR, založené jako akciové společnosti, 

� minimální výše základního jmění 500 mil. Kč 

� přijímají vklady od veřejnosti, 

� poskytují úvěry, 
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� k výkonu bankovních činností potřebují bankovní licenci, kterou uděluje Česká 

národní banka. 

� odborná způsobilost a bezúhonost osob  

2.2.1 Druhy bank 

 

Spořitelny jsou instituce, které se zaměřují zejména na sběr vkladů a provádění dalších 

služeb (vedení běžných účtů, platební styk) pro drobnou klientelu. Z hlediska umístění 

aktiv převládají úvěry poskytované jiným bankám, resp. dalším institucím činným na 

peněžním a kapitálovém trhu. 

Stavební spořitelny jsou speciálním druhem spořitelen, které se smějí zabývat výhradně 

tzv. stavebním spořením. To znamená, že přijímají účelové vklady a poskytují v návaznosti 

na tyto vklady a při splnění stanovených podmínek účelové stavební úvěry. 

Úvěrová družstva jsou zpravidla malé banky založené na družstevních principech. 

Podmínky jejich činnosti bývají upraveny ve speciálním zákoně. Důvodem jejich vzniku je 

zpravidla poskytování bankovních služeb svým členům. 

Hypoteční banky jsou banky, které se specializují na jedné straně na získávání zdrojů 

emisí vlastních hypotečních zástavních listů a na druhé straně na poskytování tzv. 

hypotečních úvěrů, tj. úvěrů zajištěných stanoveným způsobem zástavním právem na 

nemovitost. U nás jsou v současné době hypoteční obchody vyčleněny jako speciální 

produkt, který mohou na základě udělené licence provádět jak komerční banky, tak i na 

tento typ obchodů specializované banky. 

Investiční banky se specializují na obchody s cennými papíry, zprostředkování emise 

cenných papírů, úschovu a správu cenných papírů, držbu a obchodování s majetkovými 

papíry apod.[4] 

 

2.2.2 Charakteristika obchodů obchodních bank 

 

Jednotlivé typy obchodů banky lze nejlépe vysvětlit na její rozvaze. Rozvaha obchodní 

banky je tvořena aktivy a pasivy, jejichž výše se musí rovnat. V pasivech jsou uvedeny 

zdroje banky, v aktivech je uvedeno použití těchto zdrojů. V tabulce č.3 je graficky 

znázorněna rozvaha banky.[1]  

 

 



 - 15 - 

Pasiva rozvahy obchodních bank jsou tvořena vlastními a cizími zdroji.  

� Vlastní zdroje jsou tvořeny akciovým kapitálem banky, rezervními a dalšími 

fondy a nerozděleným ziskem z minulých let. 

 

� Cizí zdroje tvoří vklady klientů, a to jak nebankovních ( primární vklady ), tak i 

bankovních ( sekundární vklady ). Mezi cizí zdroje patří úvěry od jiných 

obchodních bank nebo od ČNB. Vklady klientu se člení na krátkodobé – běžné 

účty, střednědobé – spořící účty, dlouhodobé – terminované vklady. 

 

� Dluhopisy jsou vydané bankami a někdy se označují jako obligace. Obligace je 

cenný papír, ve kterém se dlužník zavazuje zaplatit věřiteli, tedy tomu kdo si 

dluhopis koupil , určitou částku v určitém termínu a vyplatit mu určitý výnos. 

Prostřednictvím emise dluhopisů banky získávají dlouhodobější peněžní 

prostředky, které slouží k financování dlouhodobých úvěrů. 

 

Za vlastní i cizí zdroje musí banka platit, vlastníkům akcií dividendy, vkladatelům vyplácí 

úroky, majitelům dluhopisů musí platit úroky a po v dluhopisu uvedené době musí od nich 

dluhopis odkoupit zpět. 

 

Aktiva rozvahy obchodní banky ukazují, jakým způsobem banka investuje pasiva, tedy 

především cizí zdroje, tím jsou vklady klientů. 

 

� Úvěry banka poskytuje svým nebankovním klientům, kterými jsou podniky, 

občané nebo jiné banky. Poskytnuté úvěry tvoří objemově největší část aktiv 

obchodní banky. Za poskytnuté úvěry banka dostává od svých klientů úroky. 

 

� Hotovost, pokladní hodnoty jsou bankovky a mince v domácí a zahraničních 

měnách ( např. v eurech, amerických dolarech ). Hotovost banky potřebují, aby 

mohly vyplácet klientům jejich vklady nebo pro potřeby směnárenských operací. 

Toto aktivum nevytváří bance žádný úrokový výnos, a protože musí být kryto 

nějakým pasivem, tj. zdrojem, za který banka musí platit, vytváří pouze svojí 

existencí bance ztrátu. To je důvodem, proč se banky snaží minimalizovat 

používání hotovostí. Jedinými výnosy, které mají banky z obchodů s hotovostmi, 

jsou poplatky za vklad a výběr hotovostí a ze směnárenských operací, které ovšem 
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sotva pokrývají nutné náklady na správu hotovostí. Jsou to např. manipulace 

s hotovostí, platby pokladníkům, technické vybavení trezorů a pokladen nebo 

bezpečnostní opatření. 

 

� Vklady u jiných peněžních ústavů, včetně centrální banky 

 

� Úvěry jiným peněžním ústavům 

 

� Pozemky, budovy, zařízení a ostatní majetek banky 

 

 

Tabulka č.3 Rozvaha banky[1] 

AKTIVA PASIVA 

Pokladní hodnoty - hotovost  Závazky vůči ČNB 

Směnky ,pokladniční poukázky Vklady jiných bank,úvěry od jiných bank 

Šeky Vklady klientů 

Úvěry klientům Vlastní emise dluhopisů (obligací) 

Vklady u ostatních peněžních ústavů, 

včetně centrální banky 

 

Akciový kapitál 

Státní pokladniční poukázky, státní 

dluhopisy a jiné cenné papíry 

 

Zákonné rezervní fondy 

 

Konsorciální účasti 

Ostatní fondy (např.kapitálové fondy, 

tvořené emisním ažiem z emise akcií) 

 

Hmotný a nehmotný majetek banky 

(pozemky, budovy, zařízení) 

Nerozdělený zisk minulých let, který nebyl 

použit na tvorbu příslušných fondů,  

na výplatu dividend akcionářům  

Ostatní aktiva  Ostatní pasiva 

 

Zisk obchodní banky je tvořen z největší části rozdílem mezi přijatými a placenými úroky, 

tj. rozdílem mezi úroky, které banka přijme od svých klientů, jimž poskytla úvěr, a úroky, 

které banka musí platit svým klientům, kteří si u ní uložili svoje volné peněžní prostředky. 

Protože úvěrové obchody jsou poměrně rizikové a tudíž je i výnos z nich nejistý, snaží se 
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banky zvýšit podíl zisku, tvořený příjmy z poskytování jiných služeb, např. poplatky za 

vedení účtů, za provádění platebního styku.[1] 

 

2.2.3 Bankovní tajemství 

 

Banky při vzájemných obchodních vztazích s klientem shromažďují celou řadu důvěrných 

informací o osobních i majetkových a finančních poměrech svých klientů. Klienti proto 

musí mít jistotu, že tyto údaje budou chráněny a nedostanou se k třetím osobám. Za 

porušení bankovního tajemství se nepovažuje, když státní organizace , které mají ze 

zákona právo požadovat informace o klientech. O tyto informace musí požádat písemně.[5]  

Státní instituce: 

• soud pro potřeby občanského soudního řízení 

• orgány činné v trestním řízení, Policie ČR 

• správci daně – finanční úřady ve věci vymáhaní daňových nedoplatků 

• ministerstvo financí a Komise pro cenné papíry při výkonu zákonem stanoveného 

dozoru 

• ministerstvo financí v souvislostí s bojem proti legalizaci výnosů s trestné činnosti 

• orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny ve věci řízení o nedoplatcích 

pojistného 

• soudní exekutor, který je pověřen provedením exekuce 

• úřad práce v souvislosti s vracením nebo vymáháním poskytnutých prostředků 

 

Banky se mohou také vzájemně informovat o identifikačních údajích svých klientů, o 

jejich bankovním spojení a jejich bonitě a důvěryhodnosti. Na základě tohoto ustanovení 

Česká národní banka provozuje Centrální registr úvěrů.[1] 

 

2.2.4 Identifikace klienta 

 

Každá banka je povinna identifikovat svoje klienty. V zákoně č.21/1992 Sb., o bankách, se 

uvádí, že banka je povinna zabezpečit identifikaci vkladatele při vedení jeho účtu nebo jiné 

formě přijetí jeho vkladu a identifikační údaje o vkladateli vést ve své evidenci. 

Identifikační údaje: 
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o u fyzických osob – jméno, příjmení, adresa a datum narození nebo rodné číslo ( 

identifikační číslo ) 

o u právnických osob – obchodní firma nebo název právnické osoby, její sídlo a u 

tuzemských právnických osob také identifikační číslo 

 

Nutné identifikační údaje od klienta bude pracovník banky vyžadovat při uzavření každé 

smlouvy, a to tak, že jej požádá o předložení příslušných dokladů o tom, že podniká, např. 

výpis z obchodního rejstříku, živnostenského listu, koncesní listiny nebo dokladu 

z analogické evidence a jeho osobního dokladu. 

U fyzických osob občanů banky požadují minimálně občanský průkaz ČR nebo cestovní 

pas od cizinců. Smlouvu o poskytování jakékoliv služby s klientem banka uzavře pouze 

tehdy, když prokáže svou způsobilost k právním úkonům, a to jako fyzická osoba občan, 

fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba.[1] 

 

2.2.5 Seznam obchodních bank 

 

- CITIBANK  

Citibank a.s. je dceřinou společností Citibank Overseas Investment Corporation, 

stoprocentně vlastněnou Citibank, N.A., se sídlem v New Yorku. Je v našich končinách 

mladá, dynamicky se rozvíjející banka, která v ČR nabízí nepřeberné množství finančních 

produktů. Prosadila se nabídkami kreditních karet s úvěrovým rámcem 100.000,- Kč a díky 

tomu se na Citibank obrací stále více zákazníků s poptávkou po osobním úvěru a 

kreditních kartách. Za téměř 16 let svého působení v ČR, získala významné postavení jak 

na trhu služeb pro firmy, tak i pro fyzické osoby. 

 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  

ČNB je centrální bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním 

trhem ( viz. 2.1.1 ) 
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ČESKÁ SPOŘITELNA     

Je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. 

Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v 

oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů 

největší bankou na trhu. 

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPO ŘITELNA  

Se zabývá financováním bydlení pomocí stavebního spoření a úvěrů z tohoto spoření. 

ČSOB je majoritním vlastníkem akcií Českomoravské stavební spořitelny (55 %). Přispěla 

k výstavbě celkem 105 947 bytů, tj. cca 27 % všech dokončených bytů. Téměř každý pátý 

občan České republiky je klientem Českomoravské stavební spořitelny 

 

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA  

Působí jako univerzální banka. ČSOB, která byla založena státem jako banka pro 

poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volno měnových operací. 

V retailovém bankovnictví v ČR působí společnost pod dvěma obchodními značkami – 

ČSOB a Poštovní spořitelna, která využívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České 

pošty.Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 227 pobočkách v ČR. 

GE MONEY BANK   

Hlavní sídlo má ve  Stamfordu, USA je dceřinou společností GE a s aktivy ve výši 190 

miliard USD je předním poskytovatelem úvěrových služeb spotřebitelům, maloobchodu a 

dealerům s automobily v 55 zemích celého světa. Více jak 130 milionům klientů poskytuje 

kreditní karty, osobní půjčky, financování prodeje, půjčky na nákup a leasing automobilů, 

hypoteční úvěry i pojištění úvěrů. GE Money Bank je z hlediska tržní kapitalizace jednou z 

největších společností na světě. 

HYPOTEČNÍ BANKA   

Banka zaměřená na poskytování hypotečních produktů v oblasti financování nemovitostí 

určených k bydlení. Přistupuje ke klientům individuálně, nabízí jim řešení šité na míru a 
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poskytuje profesionální poradenství. V září roku 1995 získala oprávnění k vydávání 

hypotečních zástavních listů a stala se tak první bankou specializovanou na hypoteční 

úvěry v České republice. V červnu roku 2000 se majoritním vlastníkem stala 

Československá obchodní banka a.s. (ČSOB). Tímto krokem přešla Hypoteční banka do 

silné finanční skupiny ČSOB. 

ING BANK  

V České republice působí ING od roku 1991 prostřednictvím pražské pobočky ING. O rok 

později vstoupila na český trh životní pojišťovna ING pod původní značkou Nationale-

Nederlanden. Akvizicí Průmyslového penzijního fondu v roce 1995 rozšířila ING svou 

nabídku o penzijní připojištění.  

 

KOMER ČNÍ BANKA  

Patří k nejvýznamnějším bankovním institucím v České republice a v regionu střední a 

východní Evropy. Je součástí mezinárodní skupiny Société Générale (SG) a poskytuje 

komplexní služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Další společnosti 

finanční skupiny Komerční banky nabízejí specializované služby, mezi které patří penzijní 

pojištění, stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění. 

LBBW BANK  

LBBW Bank CZ a.s. je středně velkou, moderní a universální komerční bankou, která 

svým klientům poskytuje prvotřídní produkty a služby v oblastech firemního, osobního, 

investičního a mezinárodního bankovnictví a také v oblasti aktivit na finančních trzích. 

mBANK  

Vstoupila na český trh v listopadu 2007. Nabídka produktů a služeb zahrnuje v první fázi 

osobní a spořící účty a platební karty, dále pak hypoteční úvěry a spotřebitelské půjčky, 

investiční produkty a kreditní karty. Hlavním distribučním kanálem je internet a telefon - 

pomocí nich můžete mít nepřetržitý přehled o svých financích. Hlavní výhodou pro klienty 

je cena – mBank nabízí nejvýhodnější úrokovou sazbu, mBank neúčtuje poplatky za 

vedení účtu, odchozí a příchozí platby, ani za vydání karty. Tři výběry z kteréhokoliv 
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bankomatu jsou zdarma - a všechny výběry v zahraničí. To vše není vázáno na minimální 

zůstatek, pravidelné příjmy nebo omezenou zaváděcí dobu nabídky mBank. 

MODRÁ PYRAMIDA  

Specializovaná banka zabývající se výhradně financováním bytových potřeb svých klientů. 

Nabízí výhodný způsob spoření, podporovaný státem, s optimálním zhodnocením úspor 

řešení a financování bytových potřeb. 

OBERBANK AG  

Pobočka v České republice nabízí kompletní bankovní služby jak pro privátní tak i pro 

firemní klientelu. Na český trh vstoupila jako univerzální banka s nabídkou veškerých 

bankovních služeb. Vysoký stupeň spolehlivosti a jistoty oceňují klienti Oberbank již 

dlouhá léta. 

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA  

Je druhá největší banka v ČR v počtu klientů. Obsluhuje jich více než dva miliony a nabízí 

jim bankovní služby v nejhustější síti obchodních míst. Poštovní spořitelna je součástí 

Československé obchodní banky, a.s., která je největší bankou se sídlem v České republice 

a střední Evropě měřeno hodnotou aktiv.V listopadu 2006 jako jediná spolu s ČSOB 

uvedla na trh službu CashBack, která umožňuje klientům vybrat hotovost z účtu 

prostřednictvím 2 500 pokladen v prodejnách Albert, Hypernova a v síti čerpacích stanic 

EuroOil (ČEPRO a.s.), a to bez jakýchkoli poplatků. 

RAIFFEISEN  

Působí na českém trhu už od roku 1993. Tehdy se ale ještě jmenovala AR stavební 

spořitelna, a.s. Jejími zakladateli byly Agrobanka Praha a.s. a Raiffeisen Bausparkasse 

GmbH. Od roku 1998 se Raiffeisen stavební spořitelna profiluje jako specialista na 

bydlení. Pružně reaguje na individuální požadavky klientů a svoji nabídku produktů a 

služeb neustále přizpůsobuje jejich současným i budoucím potřebám. Nenabízí jen 

produkt, ale řeší bytové potřeby klientů – nabízí výhodné partnerství na celý život. 
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RAIFFEISENBANK  

Poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i 

podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s eBankou, integrační proces obě 

banky dokončily v létě 2008. Raiffeisenbank obsluhuje klienty v síti zhruba 100 poboček a 

klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, 

osobních, firemních a podnikatelských poradců. 

STAVEBNÍ SPOŘETELNA  

Je akciovou společností s povolením působit jako banka v oblasti stavebního spoření - 

podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v 

platném znění. Od zahájení své obchodní činnosti v polovině roku 1994 vyrostla v 

renomovanou společnost a zaujala přední pozice na trhu. Stavební spořitelna ČS patří do 

jednoho z kapitálově nejsilnějších seskupení na tuzemském trhu - Finanční skupiny České 

spořitelny - a představuje tak silnou, flexibilní a finančně zdravou banku, která garantuje 

svým klientům spolehlivost, jistotu a důvěryhodnost. 

UNICREDIT BANK  

UniCredit bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 

2007. Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů 

HVB Bank a Živnostenské banky. Je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí 

širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Je jednou z 

nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného 

financování Corporate Finance. Zákazníci UniCredit Bank mají, mimo jiné, možnost 

využívat nabídku služeb pro financování projektů ze strukturálních fondů EU nabízených 

prostřednictvím Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank. 

VOLKSBANK  

Je univerzální obchodní banka se širokým spektrem produktů a služeb v oblasti drobného i 

podnikového bankovnictví. Během svého působení na českém trhu Volksbank získala 

pevnou pozici v segmentu středních a menších bankovních domů.  
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WÚSTENROT STAVEBNÍ SPOŘITELNA  HYPOTEČNÍ BANKA  

V České republice je jméno Wüstenrot úzce spojeno s počátky stavebního spoření. 

Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. zahájila svou činnost na podzim roku 1993, v roce, 

kdy byl přijat zákon o stavebním spoření. Od té doby si získala důvěru statisíců klientů, 

kterým stavební spoření umožnilo financovat bydlení, vytvořit finanční rezervy na stáří i 

ušetřit si peníze na jiné potřeby.[19] 

 

3. Aktivní operace bank 

 

3.1 Úvěrové produkty 

 

Úvěrové obchody jsou nejvýznamnější částí bankovních aktivních obchodů, které jsou 

účetně zobrazeny na straně aktiv rozvahy obchodní banky. Banky poskytují celou řadu 

různých úvěrů a vystupují v aktivní roli věřitele. Klient nemá na úvěr právní nárok, je to 

smluvní vztah mezi ním a bankou. 

Banka při poskytování úvěru sleduje dva cíle: 

• výnosnost úvěru  – banka musí stanovit takové úroky z úvěru, aby vydělala, ale 

zároveň nesmí být úroky vysoké, protože firmy nebo občané by nebyli schopni  

tento úrok zaplatit 

• návratnost úvěru – banka se musí zajistit proti případnému nesplacení závazku 

dlužníka[3] 

 

3.1.1 Základní rozdělení úvěru 

 

� Úvěry zbožové – jsou poskytovány ve zboží prostřednictvím výrobce nebo 

obchodníka, např. prodej zboží na splátky 

� Úvěry peněžní – peněžní prostředky poskytují obchodní banky, úvěry mohou být 

spláceny penězi nebo zbožím 

� Podle subjektu – z hlediska věřitele, kdo úvěr poskytuje nebo z hlediska dlužníka, 

kdo úvěr přijímá. Hledisko dlužníka slouží k hodnocení rizikovosti úvěrů. Jedná se 

o úvěry mezivládní, mezibankovní a obecní. 
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� Podle objektu – na účelové a neúčelové. Mezi neúčelové řadíme klasický 

spotřebitelský úvěr, úvěrové platební karty, kontokorentní úvěr nebo americká 

hypotéka. Podnikatelské úvěry bývají většinou účelové. 

� Podle zajištění – na zajištěné a nezajištěné. Záruky za úvěr mohou být věcné ( dům) 

nebo osobní ( ručení třetí osobou ). 

� Podle doby splatnosti: - krátkodobé – splatné do jednoho roku 

 - střednědobé – splatné do čtyř až pěti let 

 - dlouhodobé – s dobou splatnosti více než pět let 

� Podle měny – úvěry korunové a cizoměnové[1] 

 

3.1.2 Druhy úvěrů 

 

3.1.2.1 Provozní úvěry  

Úvěry pomocí, kterých podniky financují běžný provoz, nákup, výrobu nebo prodej svých 

výrobků. Většinou se jedná o krátkodobé úvěry. Provozní úvěry mohou být:  

 

o Úvěr na zásoby – financuje se nákup výrobních zásob, surovin a energie určených 

ke spotřebě ve výrobě, nebo při poskytování služeb. Dále na financování nákladů 

vložených do nedokončené výroby nebo na financování zásoby hotových výrobků 

vlastní výroby před jejich prodejem. 

o Úvěr na náklady – používá se ke krytí finančních potřeb, které jsou vyvolány 

sezónními změnami, např. v cenách surovin nebo energií. 

o Úvěr na pohledávky – jedná se o úvěry na pohledávky za odběrateli, na 

pohledávky za již prodané zboží nebo za poskytnuté služby. Pokud nejsou tyto 

pohledávky splaceny, jedná se o úvěry na pohledávky po lhůtě splatnosti a tyto 

úvěry jsou rizikové. 

o Kontokorentní úvěr  – slouží k přečerpání firemního účtu do sjednané výše. 

Kontokorentní úvěr je klientovi stále k dispozici, může jej využívat tak, jak právě 

potřebuje. Umožňuje klientovi financovat oběžný majetek (zásoby, 

pohledávky).Umožňuje klientovi překlenout nesoulad mezi dobou splatnosti 

odběratelských a dodavatelských faktur, umožňuje platit dodavatelům před 

stanovenou lhůtou splatnosti a využívat tím případných skont, umožňuje před 

financování kontraktů. Maximální výše závisí na obratu klienta na účtu, 
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hospodářském vývoji klienta a klientových potřebách. Variabilní úroková sazba je 

závislá na tržních podmínkách. Vyčerpaný úvěr je nutné splatit do jednoho roku. 

o Revolvingový úvěr  – u tohoto úvěru banka stanovuje maximální výši jejího 

čerpání, tzv.úvěrový rámec a termín, k němuž bude úvěr po splnění předem 

dohodnutých podmínek opět obnoven. Úvěrový rámec je neustále obnovován ve 

stejné nebo jiné výši. Poskytuje se firmám, které mají výrobní cyklus nebo sezónní 

charakter. 

o Lombardní úvěr  – poskytují se na základě zástavy cenných papírů. Dlužník o 

tento úvěr žádá, pokud potřebuje hotovost, ale nechce prodat svoje cenné papíry. 

Banky poskytují lombardní úvěry do 40 až 60 % tržní hodnoty zastavených 

cenných papírů. 

o Eskontní úvěr  – souvisí s odkoupení směnky klienta před dobou splatnosti bankou. 

Nesplatí-li dlužník bance směnku v termínu splatnosti, žádá banka úhradu od 

posledního majitele směnky. 

o Akceptační úvěr – banka neposkytne klientovi přímo peníze, ale akceptuje cizí 

směnku vystavenou klientem. Akceptační úvěr dává banka pouze nejlepším a 

ověřeným klientům. 

 

3.1.2.2 Investiční úvěry  

Úvěry určené na financování projektů, které řeší dlouhodobější perspektivu firmy 

k financování investic. Investice se rozdělují do tří skupin: 

- kapitálové – investice do hmotného investičního majetku, ( nemovitosti, stroje a 

technologie ) 

- nehmotné – do know-how 

- finanční – investice do cenných papírů nebo dluhopisů 

o Klasický investiční úvěr  – poskytují se na výstavbu nebo na pořízení investičních 

celků, tedy na nákup pozemků, výstavbu inženýrských sítí nebo budov, nákup 

strojů a zařízení 

o Konsorciální a syndikátní úvěry – poskytují se na objemově velké úvěry. 

Konsorcium bank je vytvořeno na základě smlouvy o sdružení. Banka, která byla 

zvolena do konsorcia, zastupuje ostatní banky. Syndikát je pevnější propojení 

zainteresované skupiny bank. U velkých investičních akcí konsorcia vyžadují 

rovněž záruky ostatních účastníků investiční akce jak ze strany investorů, např. 
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státu, obcí nebo sdružení soukromých investorů, tak i ze strany dodavatelů, čímž se 

zvyšuje jejich zainteresovanost na zdárném dokončení investiční akce.[1] 

o Hypoteční úvěr –dlouhodobý úvěr na investice do nemovitostí, jehož splacení je 

zajištěno zástavním právem k nemovitosti určité hodnoty. Splatnost se poskytuje 

na několik desítek let, obvykle s pevnou úrokovou sazbou na 1,2,3,4,5,10,15 nebo 

20 let. U fixní úrokové sazby je možná pohyblivá sazba na 1,2,3,4 a5 let. Mohou 

být poskytnuty na bydlení nebo podnikání. Poskytují se na tyto účely: 

 - koupě nemovitosti 

 - výstavby nové nemovitosti 

 -opravy, modernizace, dostavby stávající nemovitosti 

 -získání podílu na nemovitosti, např. výplatou dědických podílů  

 -splácení jiného, dříve poskytnutého úvěru na investice do nemovitosti 

 Obvyklá výše hypotečních úvěrů je do 70 – 100 % hodnoty zastavené nemovitosti 

 stanovené bankou na základě znaleckého ocenění. [6] 

o Předhypoteční stavební a doplňkové úvěry – poskytují se do výše 20 % 

zastavené ceny nemovitosti. Tímto úvěrem se pokryje doba před dostavěním a 

kolaudací, když klient nevlastní žádnou nemovitost. 

o Úvěry obcím – pro banku jsou to velmi bezpečné úvěry, které se poskytují na 

investice do budování, údržby, opravu a modernizaci obecní infrastruktury. Jsou 

dlouhodobé. 

o Konsolidační úvěry – jsou poskytovány dlužníkem za účelem jejich záchrany 

před úpadkem nebo insolvencí, a tedy zároveň na ochranu dříve poskytnutých 

úvěrů ohrožených možným úpadkem dlužníka. Existují tři způsoby konsolidace: 

 - restrukturalizace dříve poskytnutých úvěrů 

 - odkup dříve poskytnutých úvěrů jinou organizací 

 - sekuritizace dříve poskytnutých úvěrů 

3.1.2.3 Americká hypotéka 

Výhodná půjčka pro lidi, kteří vlastní nemovitost a jsou ochotni ji dát bance do zástavy. 

Její účel nemusí být použit na nákup nemovitosti, ale může být použitá na jakékoliv zboží 

nebo služby. Výhodou je nižší úrok a delší doba splatnosti. Nevýhodou jsou vysoké 

poplatky za poskytnutí a správu úvěru.[1] 
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3.1.2.4 Spotřebitelské úvěry  

Poskytují je banky nebo splátkové společnosti občanům k financování nákupu spotřebních 

předmětů. Dělí se na účelové a neúčelové. Splácení úvěru je možné rozložit do několika let 

( obvykle pět let ). 

 

3.1.2.5 Úvěr z kreditní karty  

Na rozdíl od debetní karty nepředstavuje kreditní karta přístup k financím uloženým na 

běžném účtu, ale jak už samotný název napovídá, představuje úvěr - kredit. Využitím 

kreditní karty při výběru peněz z bankomatu nebo placením zboží či služeb,se čerpá 

půjčka. Můžeme utrácet, i když na účtu peníze nemáme. Každý úvěr i ten čerpaný pomocí 

kreditní karty je úročen. Úrokům se ale jde vyhnout pokud využijeme tak zvanou 

bezúročnou lhůtu, která se u jednotlivých bank pohybuje v rozmezí 30 až 51 dnů. Funguje 

to tak, že pokud celá dlužná částka splatí koncem měsíce, u některých bank do poloviny 

měsíce příštího, neplatíte žádné úroky. To neplatí pro částky vybírané z bankomatu, které 

jsou úročeny hned od data výběru. V případě volby postupného splácení dlužné částky, 

musíme kalkulovat s ročním úrokem od 12 do 24 procent.[15] 

 

3.1.3 Speciální formy úvěru  

 

Leasing – je pronájem investičního zařízení, předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných 

předmětů uživateli za sjednané nájemné na určitou nebo neurčitou dobu. Pronajímatel dává 

nájemci právo užívat předmět náhradou za platbu stanovených splátek po sjednané časové 

období. Leasingová společnost zboží financuje a pronajímá klientovi. Po dobu pronájmu 

zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele. Na nájemce přechází pouze právo daný 

majetek používat. Leasing rozlišujeme: 

� operativní – po skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajatého majetku 

pronajímateli. Doba pronájmu je kratší než doba ekonomické životnosti 

pronajatého majetku. 

� finanční – po skončení doby pronájmu dochází k odkupu najaté věci nájemcem. 

Doba pronájmu se kryje s dobou ekonomické životnosti pronajímaného majetku. 

U leasingu není pronajatý předmět ve vlastnictví nájemce. Oproti leasingu nabízejí banky 

koupě na úvěr. Výhodou je, že vlastnické právo k majetku přechází na kupujícího již dnem 

podpisu kupní smlouvy. Podnikatel daňově odpisuje majetek i  úroky z úvěru.[7] 
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Faktoring  - představuje pro podnikatele okamžitý zdroj financí, který vzniká prodejem 

krátkodobé pohledávky specializované společnosti (banka, faktoringová společnost). 

Podnikatel ale nedostane částku celou, jen její poměrnou část. Faktoring je jedna z forem 

krátkodobého financování, která v sobě zároveň může zahrnovat i komplexní správu 

daných pohledávek. Podnikatel prodává pohledávku, která mu vznikla při obchodním 

styku (prodejem zboží nebo služeb), specializované společnosti, tzv. faktorovi. Prodejem 

této pohledávky získá peníze ihned a může se zbavit rizika, že dlužník odmítne nebo 

nebude moci zaplatit kvůli své platební neschopnosti. Navíc si podnikatel ušetří práci s 

administrativou. 

 

Forfaiting - odkup zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých pohledávek, které 

vznikají při prodeji zboží nebo služeb a splatných v budoucnosti bankou nebo 

specializovanou finanční institucí (forfaitérem).[1] 

 

3.1.4 Základní informace k poskytnutí podnikatelského úvěru  

 

Pokud firma žádá o poskytnutí úvěru, musí bance předložit tyto doklady: 

• podnikatelský plán – účel úvěru, návratnost projektu 

• účetní výkazy ( rozvaha, výsledovka a výkaz cash flow ) za několik posledních let 

• informace o předmětu podnikání 

• základní informace o společnosti 

• finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti 

• potvrzení nebo čestné prohlášení, že klient nemá žádné závazky vůči finančnímu 

úřadu a České správě sociálního zabezpečení 

• prohlášení o vzájemných vazbách k jiným podnikům, především k mateřským nebo 

dceřinným společnostem 

• materiály týkající se navrhovaného zajištění 

K zajištění návratnosti úvěru musí banka, před poskytnutím úvěru klientovi, prověřit tyto 

informace: 

• bonitu klienta – schopnost a ochota dostát svým závazkům, majetkové poměry 

žadatele 

• likviditu – schopnost přeměny majetku na hotové peníze 

• zástavy nemovitosti ( u hypotečních úvěru ) 
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• zástavy movitosti – cenné papíry, stroje, zásoby ( lombardní úvěr ) 

• ručitelé – ručit mohou i podnikatelské subjekty za podnikatelské úvěry ( občanské 

půjčky ) 

• vinkulace vkladu - zablokování vkladu dlužníka na účtu či na knížce ve prospěch 

věřitele pro případ nesplacení úvěru [3] 

 

3.2 Bankovní služby 

 

Banky mají příjmy nejen s poskytování úvěrů. Z marketingového hlediska nabývají na 

významu další služby, které banky poskytují, a jejichž okruh se nejen u nás, ale i v celém 

světě stále rozšiřuje. Nabídka služeb je velmi pestrá, zde je alespoň stručný přehled. 

� zakládání a vedení účtů – běžné, terminované, devizové účty 

� bezhotovostní platební styk - domácí i zahraniční 

� platební karty – nejrozšířenější a oblíbená služba 

� šeky 

� homebanking 

� směnárenská činnost – výměna valut a deviz 

� devizové operace 

� vklady přes noc – výhodné úroky 

� zprostředkování obchodů s cennými papíry pro klienty 

� bezpečnostní schránky a ukládání cenností, poradenské služby[8] 

 

3.2.1 Swot analýza bankovních služeb 

 

Silné stránky 

• Velké množství bankovních produktu a služeb. 

• mbanka nabízí nejvýhodnější úrokovou sazbu 

• cash back umožňuje výběr u pokladen některých prodejen 

• prostřednictvím bankomatu lze provádět příkazy k úhradě 

• placením kreditních karet získáváme bonusy nebo procenta z nákupu 

• pojištění vkladů, proti neschopnosti splácet 

Slabé stránky 

• banky se snaží minimalizovat používání hotovosti 
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• soudní exekuce na účtu bez upozornění majitele účtu 

• banky dávají sankce za předčasné splácení úvěru 

• úvěrové obchody jsou rizikové a výnosy z nich nejisté 

• faktoring není určen středním a malým podnikatelům 

Hrozby 

• počítačová kriminalita 

• podvodné e-maily, které vylákávají od příjemců citlivé údaje  

• falešní zprostředkovatele úvěrů nebo falešní poradci 

• zneužití produktů přímého bankovnictví 

 

4. EKONOMICKÁ KRIZE 

 

Problémy se objevily již na konci roku 2006, kdy se začal otřásat hypoteční trh v USA. 

Důvodem otřesů bylo poskytování hypoték a jiných bankovních produktů klientům, kteří 

nebyli schopni splácet své závazky. Na jaře 2007 se počet nesplácených hypoték v USA 

dostal na nový rekord a desítky poskytovatelů úvěrů zkrachovali. V srpnu se krize přelila 

do Evropy, protože trh hypoték je díky převádění úvěrů na cenné papíry těsně propojen i se 

zahraničními finančními trhy. V březnu 2008 bylo také oznámeno, že banka JPMorgan 

Chase koupí hroutící se investiční banku Bear Stearns, která se stala první velkou obětí 

krize.7.září 2008 americká vláda oznámila, že převezme kontrolu nad polostátními 

hypotečními agenturami Fannie Mae a Freddie Mac, jež v USA hrají ústřední roli ve 

financování trhu hypoték, a s plnou silou krize udeřila 15. září 2008, kdy americká 

investiční banka Lehman Brothers zažádala o bankrotovou ochranu. ale brzy zasáhla s 

větší či menší intenzitou všechny země a stala se krizí světovou. Hospodářská krize se 

zatím nejvíce dotkla bank, pojišťoven a subjektů nabízejících hypotéky. Přerodem 

hypoteční krize v hospodářskou, ale začaly krachovat i další podniky mimo finanční 

sektor. Bez povšimnutí nesmí zůstat ani problémy v některých zemích. V Maďarsku, 

Islandu a Lotyšsku krize způsobila propad ekonomiky a pád vlády.[9],[11]  

 

4.1 Jak se projevila ekonomická krize: 

� rychle klesly ceny nemovitostí; 

� finanční sektor utrpěl těžké ztráty; 

� důvěra v nejnovější finanční instrumenty na trhu byla otřesena; 
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� ve veřejnosti absolutně propadla důvěra ve finanční sektor. 

� rychlý pokles soukromých prostředků; 

� vzrůst rizikových příplatků; 

� výrazné snížení objemu nových půjček. 

 

Finanční krize zastihla finanční systém v České republice v této pozici: 

� přebytek likvidity, ČNB stahuje likviditu 

� dostatek zdrojů pro poskytování úvěrů z primárních zdrojů 

� dostatek příležitosti k růstu 

� nízký podíl nesplacených úvěrů 

� malý objem úvěrů poskytovaných v cizích měnách 

� zanedbatelný podíl toxických aktiv ( méně než 1 % aktiv ) 

� dobrá kapitalizace a vysoká ziskovost[21] 

 

Dokud odborníci a společnost zcela neuchopí podstatné teoretické a právní principy 

související s penězi, bankovním úvěrem a ekonomickými cykly, můžeme očekávat další 

utrpení ve světě z důvodu škodlivých ekonomických recesí, které se budou nevyhnutelně a 

trvale objevovat.[10] 

 

5.ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat hlavní funkce a úlohu bankovního sektoru. 

Analyzovat význam bankovního sektoru v době ekonomické krize a provést swot analýzu 

bankovních produktu. 

V úvodu jsem se pozastavila nad historickým vývojem bankovnictví a bank, od 

meziválečného období až po dnešní strukturu bankovního systému. Velký význam a 

zásadní změny českého bankovnictví přinesl rok 1989, kdy došlo k rozpadu 

monobankovního systému s výrazným monopolem Státní banky Československé a byl 

zaveden dvouúrovňový bankovní systém, který se dělí na centrální banku ( Česká národní 

banka ) a obchodní banky. Tato změna měla i negativní následky. Velké i malé banky se 

dostávaly do problému, které byly řešeny tzv. Konsolidačním programem II. Tento 

program znamenal odebrání licence, nucenou správu nebo banky musely navýšit základní 

kapitál. V dnešní době je počet bank v ekonomice regulován licenční politikou centrální 
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banky a bankovním dohledem. Vstupem České republiky do Evropské unie platí princip 

jednotné licence, která umožňuje podnikání zahraničních bank z Evropské unie v České 

republice, ale i našich bank na území členských států Evropské unie. 

V tržní ekonomice mají banky významné postavení. Hlavním cílem ČNB je péče o 

cenovou stabilitu prostřednictvím cílování inflace. Inflační cíl se stanoví ve formě bodové 

hodnoty nebo pásma pro inflaci. Centrální banka jako státní instituce, která má za úkol 

střežit a korigovat komerční bankovní trh a množství peněz v oběhu tak, aby nedocházelo 

k jejich znehodnocování ( inflaci ). Jejím hlavním cílem je udržení měnové stability. ČNB 

určuje výši úrokové sazby.  

Obchodní banky jsou instituce, které podnikají za účelem dosažení zisku. Mezi hlavní 

úkoly bank patří poskytování úvěru a přijímáni vkladu od veřejnosti. V bakalářské práci 

analyzuji obchodní banky, jejich aktivní operace a bankovní služby, které poskytují. 

Uvádím seznam některých českých a zahraničních bank, které působí v České republice. 

Obchodní banky poskytují mnoho druhu úvěru, např. provozní, investiční, spotřebitelské, 

hypotéční úvěry nebo americká hypotéka. Mezi speciální formy úvěru řadíme faktoring, 

forfaktoring a leasing.  

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat význam bankovního sektoru v době ekonomické 

krize. Výhodou ekonomické krize je snížení úrokové sazby ČNB. Obchodní banky na tuto 

skutečnost moc nereagují, protože jako podnikatelský subjekt se snaží dosáhnout velkého 

zisku. Firmy mají stále větší potíže dostat se k financování svého byznysu. Banky kvůli 

přibývajícím neplatičům nechtějí dávat peníze z ruky a zpřísňují podmínky. Problém může 

být i jen obnovení starého úvěru. Společnosti se ale bez těchto peněz dostávají do vážných 

problémů. Banky se snaží neotáčet k firmám zády, ale zároveň ekonomická krize způsobila 

zpřísňování poskytnutí úvěru. Především snížily dobu splatností provozních úvěru, což 

způsobuje navýšení měsíčních splátek. Také leasingové banky velice omezily poskytování 

svých služeb. Starší stroje nefinancují nebo snižují dobu splatnosti, zároveň navyšují 

akontaci financovaného produktu. 

Domácí finanční sektor by měl být schopen přicházejícím šokům ve vysoké míře odolávat. 

Na závěr hodnotím bankovní sektor jako stabilní a přetrvává důvěra veřejnosti v bankovní 

instituce. 
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Seznam zkratek: 
 
SBČS – Státní banka československá 
z.č. – zákon číslo 
sb. – sbírky 
KB – Komerční banka 
VÚB – Všeobecná úverová banka 
ŽB – Živnostenská banka 
Kčs – korun československých 
Kč – korun českých 
KoB – Konsolidační banka 
ČNB – Česká národní banka 
tzv. – tak zvaný 
s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
b. – banka 
rozh – rozhodnutí 
konk. – konkurzního 
ČR – Česká republika 
mld. – miliard 
EU – Evropská unie 
HDP – hrubý domácí produkt 
ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení 
PMR – povinné minimální rezervy 
NBČS – Národní banka československá 
např.- například 
ČSOB – Československá obchodní banka 


