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Príloha č. 1: Úverové produkty 

Poskytovanie úverových produktov tvorí hlavnú činnosť a zdroj zisku komerčných 

bánk. V súvahe banky sa nachádzajú na strane aktív, pretože môžeme povedať, že sú to 

pohľadávky banky voči jej klientom (dlžníkom). Okrem toho tvoria prevažnú časť aktív 

komerčnej banky. Takisto sú s nimi spojené významné bankové riziká. 

Medzi bankové úverové produkty sa zaraďujú také produkty, ktoré zaručujú určitým 

spôsobom financovanie klientov. Do tejto skupiny produktov sa radia peňažné úvery, ktoré 

predstavujú poskytnutie finančných prostriedkov. Peňažné úvery zahŕňajú aj spomínané 

hypotekárne a spotrebiteľské úvery, ktorým sa budeme venovať podrobnejšie. Medzi úverové 

produkty patria však aj produkty, ktoré môžeme označiť za garancie poskytnutia financií zo 

strany banky pri vzniku určitých presne vymedzených okolností. Tento typ úverových 

produktov sa nazýva záväzkové úvery a záruky. Tie nie sú poskytnutím finančných 

prostriedkov v pravom slova zmysle. Ide len o určité záruky zo strany banky, že splní záväzok 

klienta, v prípade, že ten nebude schopný sám svoj záväzok splniť. Poskytovanie týchto 

produktov sa odráža v podsúvahových položkách banky. 

Hypotekárne úvery 
Ako sme už spomenuli, hypotekárne úvery (HÚ) sú priamym spôsobom financovania 

zo strany banky, teda patria medzi peňažné úvery. Ide o dlhodobé úvery s dĺžkou splatnosti 

zvyčajne od 10 do 30 rokov. Od iných typov úverov sa líšia hlavne spôsobom zaistenia. Tým 

je záložné právo na nehnuteľnosť. Toto zaistenie výrazne znižuje rizikovosť týchto úverov, 

ktoré sú považované všeobecne za nízko rizikové. To samozrejme platí pri dodržaní určitých 

podmienok (napríklad neexistencia cenovej bubliny na realitnom trhu, korektné 

vyhodnocovanie hodnotiacich modelov pre klientov, atď).  

Hypotekárne bankovníctvo je upravené v zákone o dlhopisoch. Vychádza sa zo strany 

financovania hypotekárnych úverov cez hypotekárne záložné listy, ktoré patria medzi 

dlhopisy. Podľa tohto zákona je hypotekárnym úverom taký úver, ktorého splácanie je 

zaistené prostredníctvom záložného práva na nehnuteľnosť. Záložné právo podľa je záväzok 

majiteľa nehnuteľnosti, ktorým veriteľ nadobúda právo získať založenú vec v prípade 

nesplnenia záväzku zo strany dlžníka. Keď hovoríme o nehnuteľnosti, môže ísť o rozostavanú 

nehnuteľnosť. Navyše platia aj obmedzenia o lokalizácii nehnuteľnosti. Tá sa musí nachádzať 
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v tomto prípade na území ČR, v členskej krajine EÚ alebo iného štátu v rámci Európskeho 

hospodárskeho priestoru.  

V tejto definícii nie je spomenutý účel použitia hypotekárneho úveru. To znamená, že 

ním primárne nemusí byť nadobudnutie alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na 

bývanie. V prípade použitia na iný účel ide o tzv. americké hypotéky. Čo sa týka 

hypotekárnych záložných listov, ide o druh dlhopisov, vydávané hypotekárnou bankou. 

Prostriedky investované do HZL môžu byť použité výhradne na financovanie hypotekárnych 

úverov. Neplatí to však naopak. Hypotekárne úvery môžu byť financované aj z iných zdrojov 

ako HZL. To znamená, že hypotekárne úvery môže poskytovať každá komerčná banka, nie 

len s licenciou hypotekárnej banky. Tá sa týka výlučne práva na emitovanie HZL. 

Nehnuteľnosť založená pri HÚ 

Zálohou hypotekárneho úveru, ako sme už spomenuli, je nehnuteľnosť. Na otázku 

prečo práve tento druh majetku môžeme odpovedať vymedzením jeho výhod. V porovnaní s 

inými druhmi majetku má viacero zvláštností: ako už vyplýva z názvu (teda aspoň v 

slovenskom jazyku) nehnuteľnosti nie je možné premiestňovať, je možné ich oceniť, sú 

charakteristické pomerne vysokou a stálou hodnotou, je jasné, z dôvodu evidencie je jasné, 

kto je majiteľ, budovy majú dlhú živosnosť, pozemky dokonca trvalú. 

Pri oceňovaní nehnuteľnosti sa berú do úvahy tieto aspekty: úroveň ponuky a dopytu 

po nehnuteľnostiach v danom regióne, možnosti ich prípadného predaja na danom trhu, 

úroveň cien podobných nehnuteľností v regióne. 

Výška a doba splatnosti HÚ 

Výška poskytnutého hypotekárneho úveru je ovplyvnená a ohraničená jednak výškou 

príjmu klienta a taktiež hodnotou zaisťovacej nehnuteľnosti. Keďže banka predpokladá, že 

klient – súkromná osoba bude splácať úver so svojho pravidelného príjmu, ten obmedzuje aj 

maximálnu hodnotu úveru. Pravidelný príjem klienta má zaistiť splácanie úveru počas celej 

doby splatnosti. Pri cene založenej nehnuteľnosti rozlišujeme podľa Dvořáka (2005) tzv. 

zadlžiteľnú hodnotu. Znamená to, že úver sa zaistí pomocou záložného práva na 

nehnuteľnosť.  

Výška poskytnutého úveru nesmie presahovať cenu založenej nehnuteľnosti. Práve 

naopak, banky stanovia výšku úveru len do určitej časti ceny nehnuteľnosti. Prípadne je 

stanovená veľmi opatrná cena nehnuteľnosti, ktorá v prípade uplatnenia záložného práva by 

predstavovala pre banku reálne dosiahnuteľnú hodnotu pri predaji v súvislosti so splatením 

úveru a súvisiacimi nákladmi. Pri hypotekárnych úveroch financovaných z hypotekárnych 
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záložných listov môže byť maximálna výška úveru 70% z ceny založenej nehnuteľnosti. Ak 

je hypotekárny úver čerpaný ako účelový, nesmie čerpanie presiahnuť cenu predmetu 

financovania. 

Podiel výšky poskytnutého úveru na hodnote založenej nehnuteľnosti je  závislý na 

viacerých vplyvoch: volatilita trhových cien nehnuteľností, potreba úhrady investorom do 

HZL, potreba uhradiť klientom nezaplatené úroky a prípadná exitencia pohľadávky voči iným 

subjektom, ktoré majú prednostné právo pred pohľadávkou banky. 

Rovnako ako výška hypotekárneho úveru, aj doba splatnosti je závislá na schopnosti 

klienta splácať dlh počas celej jeho doby splatnosti a takisto aj dobou životnosti založenej 

nehnuteľnosti. 

Spotrebiteľské úvery 
Spotrebiteľské úvery (SÚ), často označované aj ako spotrebné úvery, predstavujú 

v posledných rokoch objemovo rastúcu skupinu úverov aj v ČR. Súvisí to možno s trendom 

západného štýlu života na dlh, ktorý sa hlavne v predkrízovom období začal prejavovať aj 

v strednej Európe. 

Pri porovnávaní spotrebiteľských úverov s inými druhmi úverov, musia banky mať na 

zreteli niektoré špecifiká SÚ. Dvořák (2005) zdôrazňuje najmä nasledujúce odlišnosti:i) SÚ je 

úver, ktorý slúži na nadobudnutie spotrebného tovaru, inými slovami na hradenie spotrebných 

výdavkov. Na rozdiel od podnikateľských úverov, predmet financovaný úverom nevytvára 

žiadne finančné toky, teda pri hodnotení rizika nie je podstatný. ii) informácie o klientovi nie 

sú také podrobné a kvalitné ako pri podnikateľských subjektoch. Banky majú zhoršenú 

pozíciu pri overovaní pravdivosti doložených informácií. Veľmi dôležitým zdrojom 

informácií je úverový register. iii) bežný klient nie je schopný zhodnotiť úverové podmienky 

v zmluve na takej úrovni ako je to v prípade podnikateľského subjektu. Prihliada sa na to 

v dodatočnej regulácii vzťahu medzi bankou a klientom. iv) domácnosti môžu mať tendenciu 

k nadmernému zadlženiu. Je preto potrebné prihliadať na celkové zadlženie klienta 

u rozličných subjektov. v) čiastky poskytované pri SÚ bývajú všeobecne nižšie v porovnaní 

s úvermi podnikov. Preto aj náklady banky spojené s nimi musia byť čo najnižšie. Avšak 

efektivita posudzovania klientov musí byť čo najvyššia. Je potrebné zabrániť v čo najväčšej 

miere poskytovaniu úverov pre banku nespoľahlivým, potenciálne rizikovým klientom 

a naopak nevylúčiť pri procese hodnotenia bonitných klientov. Banky pre maximalizáciu 

správneho rozhodovania využívajú štandardizáciu úverov a pri hodnotení zákazníkov 

scoringové metódy.  
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Delenie spotrebiteľských úverov 

Existuje viacero prístupov k deleniu SÚ. Dvořák (2005) rozlišuje nasledovné delenia. 

Podľa poskytovateľa delíme SÚ na priame, ktoré sú určené priamym vzťahom medzi 

klientom a bankou a nepriame, kedy klientovi poskytne SÚ priamo predajca financovaného 

objektu, ktorým môže byť tovar alebo služba. Patrí sem aj možnosť, kedy obchodník len 

sprostredkuje vzťah medzi klientom a bankou. 

Spôsob poskytnutia SÚ je takisto dvojaký. Buď ide o jednorazový alebo revolvingový 

SÚ. Jednorazový je SÚ v štandardnej podobe, kedy spotrebiteľ dostane naraz dohodnutú 

sumu, použije ju a spláca. Splatením úveru zavŕši úverový vzťah. Revolvingový úver na 

druhej strane je určený len nejakou maximálnou výškou úveru, do ktorej klient môže 

viacnásobne čerpať prostriedky. Charakteristikou revolvingového úveru je jeho neúčelovosť. 

Skutočne požičaná suma sa postupne spláca v mesačných splátkach vrátane úroku, ktorý je 

platený z nej, nie z úverového rámca. Revolvingový úver môže nadobúdať dve podoby. Prvou 

z nich je kontokorentný úver, ktorý je naviazaný na bežný účet a klient má možnosť prečerpať 

limit disponibilných prostriedkov na účte, teda prejsť do ohraničeného debetu. Druhou je 

úverová karta, z ktorej môže klient použiť prostriedky poskytnuté bankou na rôzne účely. 

Opäť má stanovený maximálny limit a pri jej využití spláca najmenej stanovenú minimálnu 

čiastku vo výške 5-10 % z požičanej sumy, v prípade potreby aj v nepravidelných termínoch. 

Ďalším prístupom k deleniu je účel úveru. Ako sme už v predchádzajúcom texte 

spomenuli, poznáme účelové a bezúčelové úvery. Účelový úver je použitý na nákup v zmluve 

stanoveného tovaru alebo služby. Môže ísť aj o nepriamu formu SÚ, kedy predajca daného 

predmetu priamo uzavrie so zákazníkom zmluvu o úvere. Pri bezúčelovom úvere nie je pre 

banku podstatné sledovať použitie prostriedkov. Je stanovená maximálna hranica použitia 

a všeobecne sa poskytujú v nižších sumách ako úvery účelové. 

Posledným hľadiskom je zaistenie. Poznáme SÚ zaistené a nezaistené. Zaistené úvery 

sú spojené s nejakým ďalším inštrumentom, ktorý garantuje splácanie úveru. Veľmi často 

môže ísť o ručenie tretej osoby. Tu je možné zaradiť aj hypotekárne úvery , ktoré sú použité 

na financovanie nebytových potrieb. V tomto prípade podliehajú právnej regulácii 

spotrebiteľských úverov. 
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Príloha č. 2: Bankové trhy 

Pricewaterhouse (1994) rozdeľuje trhy do štyroch základných odvetví bankovníctva – 

na maloobchodné bankové služby, veľkoobchodné bankové služby, kapitálové obchody 

a investície a financovanie obchodu. Ak chce banka vykonávať činnosť na jednotlivých 

trhoch, musí byť schopná pre ne kumulovať zdroje.  

Maloobchodné bankovníctvo (retail banking) 

Tento trh súvisí s poskytovaním služieb fyzickým nepodnikateľským osobám  

a podnikateľom. Služby poskytované v maloobchodnom bankovníctve sa zaraďujú do 

komerčného bankovníctva. To znamená, že ich základom je získavanie peňazí od subjektov 

a požičiavanie peňazí subjektom. Toto odvetvie má stále veľa bariér pre zahraničné subjekty 

a zameriava sa viac menej len na domácu ekonomiku. Aj keď globalizácia a informačné 

technológie majú potenciál prelomiť bariéry a otvoriť aj toto odvetvie.  

Medzi produkty retailového bankovníctva sa zaraďujú: spotrebné, hypotekárne úvery, 

kontokorentné úvery, lízing. 

Veľkoobchodné bankovníctvo (wholesale banking) 

Veľkoobchodné bankovníctvo takisto patrí do oblasti komerčného bankovníctva. 

Zahŕňa sprostredkovateľské, platobné služby, poskytovanie úverov pre veľké korporácie 

a vládne orgány. Tento trh pozostáva z peňažného, medzibankového trhu a trhu úverov. 

Obchodovanie s inými bankami sa využíva pri potrebe získať dodatočné zdroje alebo uložiť 

prebytočné zdroje. V týchto prípadoch môže banka obchodovať aj s centrálnou bankou, ale 

sadzby na medzibankovom trhu sú zvyčajne výhodnejšie ako sadzby centrálnej banky. 

Peňažný trh je trh, na ktorom sa uskutočňujú transakcie s krátkodobými finančnými nástrojmi 

so splatnosťou do jedného roka. Okrem bánk na ňom obchodujú aj vládne orgány a veľké 

podnikateľské subjekty.  

Medzi produkty, ktoré ponúka veľkoobchodné bankovníctvo patria: medzibankové 

úvery a depozitá, repo operácie, obchodné cenné papiere – vlastné zmenky (cenné papiere so 

splatnosťou do jedného roka – commercial papers), bankové záruky, akcepty, avaly, zmenky, 

štátne pokladničné poukážky, kontokorentné a termínové úvery. 

Kapitálové obchody a investície 

Toto odvetvie patrí do investičného bankovníctva. Banky v ňom obchodujú z troch 

dôvodov. Je to krátkodobé obchodovanie, zaisťovanie proti riziku a dlhodobé investície do 

finančných nástrojov. Obchodovanie banky vykonávajú kvôli dosiahnutiu zisku z rozdielu 
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medzi nákupnou a predajnou cenou inštrumentov. Zaisťovanie sa uskutočňuje z toho dôvodu, 

že pre banku je niekedy výhodnejšie mať pevne stanovenú cenu určitého aktíva ako 

akceptovať volatilnú trhovú cenu, hoci z pohľadu dosiahnutia zisku/straty z tohto obchodu 

môže na tomto obchode aj prerobiť v porovnaní s trhovou cenou. Investície sú 

uskutočňované, aby bolo dosiahnuté vyššie zhodnotenie v porovnaní napríklad 

s obchodovaním na peňažnom trhu, avšak musí byť podstúpené adekvátne vyššie riziko 

spojené s takouto investíciou. Medzi produkty tohto odvetvia patria napríklad: devízové, 

swapové obchody, futurity, opcie, obligácie, akcie, komodity. 

Financovanie zahraničného obchodu 

Toto odvetvie poskytuje služby pre podniky, ktoré obchodujú so zahraničím. Či už ide 

o exportérov alebo importérov. produkty sú viac menej prispôsobované individuálnym 

potrebám jednotlivých firiem. Sú nimi napríklad dokumentárne akreditívy a bankové akcepty. 
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Príloha č. 3: Premenné modelu Enter 

Variable B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
CH_ACCT     63,597 3 ,000   
CH_ACCT(1) 1,768 ,231 58,780 1 ,000 5,859 
CH_ACCT(2) 1,339 ,232 33,377 1 ,000 3,816 
CH_ACCT(3) ,671 ,377 3,165 1 ,075 1,956 
DURATION ,035 ,009 15,168 1 ,000 1,036 
HISTORY     21,280 4 ,000   
HISTORY(1) 1,439 ,433 11,027 1 ,001 4,218 
HISTORY(2) 1,562 ,435 12,910 1 ,000 4,767 
HISTORY(3) ,865 ,257 11,304 1 ,001 2,376 
HISTORY(4) ,501 ,335 2,230 1 ,135 1,650 
PURPOSE     29,398 6 ,000   
PURPOSE(1) -,029 ,446 ,004 1 ,948 ,972 
PURPOSE(2) ,647 ,334 3,755 1 ,053 1,910 
PURPOSE(3) -,983 ,436 5,074 1 ,024 ,374 
PURPOSE(4) -,107 ,351 ,093 1 ,761 ,899 
PURPOSE(5) -,157 ,335 ,219 1 ,639 ,855 
PURPOSE(6) ,791 ,459 2,971 1 ,085 2,205 
AMOUNT ,000 ,000 1,550 1 ,213 1,000 
SAV_ACCT     17,656 4 ,001   
SAV_ACCT(1) ,919 ,259 12,570 1 ,000 2,506 
SAV_ACCT(2) ,541 ,350 2,395 1 ,122 1,718 
SAV_ACCT(3) ,467 ,445 1,102 1 ,294 1,595 
SAV_ACCT(4) -,382 ,568 ,452 1 ,501 ,683 
EMPLOYMENT     9,536 4 ,049   
EMPLOYMENT(1) ,187 ,415 ,204 1 ,652 1,206 
EMPLOYMENT(2) ,331 ,293 1,276 1 ,259 1,392 
EMPLOYMENT(3) -,046 ,251 ,034 1 ,854 ,955 
EMPLOYMENT(4) -,580 ,303 3,661 1 ,056 ,560 
GUARANTOR -,967 ,418 5,354 1 ,021 ,380 
TIME_RES     7,872 3 ,049   
TIME_RES(1) -,398 ,297 1,801 1 ,180 ,671 
TIME_RES(2) ,390 ,225 3,009 1 ,083 1,477 
TIME_RES(3) ,090 ,269 ,111 1 ,739 1,094 
OTHER_INSTALL ,533 ,211 6,381 1 ,012 1,704 
FOREIGN -1,435 ,616 5,430 1 ,020 ,238 
GENDER_MAR_STAT     5,100 3 ,165   
GENDER_MAR_STAT(1) ,193 ,422 ,210 1 ,647 1,213 
GENDER_MAR_STAT(2) -,398 ,200 3,953 1 ,047 ,671 
GENDER_MAR_STAT(3) -,142 ,313 ,206 1 ,650 ,868 
CO_APPLICANT ,407 ,403 1,025 1 ,311 1,503 
REAL_ESTATE -,223 ,213 1,096 1 ,295 ,800 
PROP_NONE ,602 ,382 2,485 1 ,115 1,826 
AGE -,011 ,009 1,446 1 ,229 ,989 
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Variable B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
RENT ,654 ,470 1,938 1 ,164 1,923 
OWN_RES ,232 ,443 ,274 1 ,600 1,261 
NUM_CREDITS ,278 ,189 2,177 1 ,140 1,321 
JOB     ,867 3 ,833   
JOB(1) -,552 ,647 ,728 1 ,393 ,576 
JOB(2) -,024 ,342 ,005 1 ,944 ,976 
JOB(3) ,033 ,280 ,014 1 ,906 1,034 
NUM_DEPEND ,100 ,243 ,168 1 ,682 1,105 
TELEPHONE -,301 ,197 2,329 1 ,127 ,740 
Constant -4,434 ,988 20,148 1 ,000 ,012 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 


