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Anotace 

    Tato bakalářská práce je věnována analýze úvěrových produktů České pošty, s. p. 

V první části se zabývám charakteristikou České pošty, s. p. Je zde uvedena stručně její 

historie a současnost. 

    V této práci přestavuji úvěrové produkty, které Česká pošta, s. p. nabízí svým klientům. 

Provádím popis těchto produktů a vypisuji výhody pro klienty. V další části je 

vypracovaná analýza vybraných úvěrových produktů České pošty, s. p. spolu 

s konkurenčními produkty České spořitelny, a. s. a GE Money bank, a. s. Vyhodnocuji, 

který úvěrový produkt je nejvýhodnější. 

Klíčová slova: úvěrové produkty, banka, analýza, úvěr, kontokorent 

 

Summary 

     This bachelor thesis is devoted to the analysis of loan products provided by Česká 

pošta, s.p. In the first part I deal with the general characteristics of Česká pošta, s.p. and 

there is also briefly discussed both the history and the present of Česká pošta, s.p.       

  In this thesis I introduce the loan products which Česká pošta, s.p. offers to its clients. I 

describe these loan products and point out its advantages for clients. The latter part of this 

thesis contain the analysis of chosen loan products offered by Česká pošta, s.p. and 

competitive loan products provided by Česká spořitelna a.s. and GE Money Bank a.s. I 

evaluate which of those loan products is the most favourable.  

Keywords: loan products, bank, analysis, loan, current account 
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1. Úvod 

       Úvěrové produkty ve všech svých podobách nabízejí všechny obchodní banky v České 

republice. Velké mnoţství klientů mají sjednán jeden z typů úvěru, ať uţ formou 

povoleného přečerpání účtu – kontokorentu, přes běţné spotřebitelské neúčelové půjčky, 

půjčky na bydlení, půjčky na vzdělání, po hypotéky či americké hypotéky. Podnikatelé je 

vyuţívají pro financování svého podnikání, občané na výstavbu bydlení i na úhradu dárků 

či na dovolenou. Téma bakalářské práce jsem si vybrala, jelikoţ je na trhu široké mnoţství 

různých typů úvěrových produktů bank a vybrat si ten nejvhodnější není jednoduché a 

zpravidla časově náročné. Správný výběr úvěrového produktu, který bude klientovi 

vyhovovat rozloţením splátek, vypsanými úroky a dalšími moţnostmi, ušetří klientovi 

banky finanční prostředky. Před samotným podpisem úvěrové smlouvy bychom měli 

uskutečnit skutečnou analýzu vybraného úvěrového produktu. 

       Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala úvěrové produkty, které má ve své nabídce 

Česká pošta, s. p., ta je uvádí na trh prostřednictvím Poštovní spořitelny. V samotném 

začátku práce je stručný popis České pošty, s. p., nahlédnutí do její historie a jsou zde 

zmíněny základní hospodářské ukazatele. Na tuto kapitolu navazuje charakteristika a výpis 

úvěrových produktů, které Poštovní spořitelna nabízí občanům a domácnostem. 

       Nejdůleţitější části mé bakalářské práce je samotná analýza úvěrových produktů. 

Analýza je provedena ve dvou směrech. Prvním směrem je zabývání se vybranými 

produkty jen v rámci Poštovní spořitelny. Druhým směrem je srovnání produktů 

s produkty konkurenčních bank. 

       Cílem této bakalářské práce je analýza úvěrových produktů, které Poštovní spořitelna 

nabízí nám – potencionálním klientům. Byla bych ráda, kdyby má bakalářská práce 

pomohla k lepší orientaci úvěrových produktů, které tato společnost nabízí na úvěrovém 

trhu.
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2. Charakteristika České pošty, s. p. 
 

     V této kapitole bych chtěla představit Českou poštu, s. p. nahlédnou do její historie, 

uvést základní informace a ve stručnosti se zaměřit na její finanční a provozní ukazatelé, 

které jsou spjaty s činností tohoto podniku. 

 

2.1. Historie poštovnictví 

 

        Donáška psaní a zásilek se v našich zemích datuje od 15. a 16. století, kdy tyto sluţby 

obstarávali jízdní a pěší poslové. V této době mohl být poslem kdokoliv, kdo byl najmut.  

Výjimku tvořili stálí poslové, kteří byli najímáni královským dvorem, zemským nejvyšším 

úřadem a universitou.  

       První organizovaná a státem řízená doprava z Prahy do Vídně byla zavedena v roce 

1526 českým králem Ferdinandem I. z dynastie Habsburků. Podstata zavedení této dopravy 

spočívala v propojení politických, administrativních a obchodních center habsburské říše. 

Tato poštovní síť slouţila výhradně k potřebám státní správy a byla spravována vrchním 

dvorským poštmistrem. K úplnému zestátnění poštovnictví došlo v počátcích vlády Marie 

Terezie v roce 1743. Tímto okamţikem dochází ke vzniku státního poštovního monopolu. 

Je zavedena přeprava osob, vystavují se silnice a dochází k zhoustnutí poštovních tras a 

stanic. 

       Počátkem 19. století zasáhla Evropu průmyslová revoluce, coţ umoţnilo výstavbu 

nových silnic a zkvalitnění hromadné dopravy zásilek a osob státní poštou. V roce 1837 

byl vydán poštovní zákon, který na dlouhou dobu vymezil právní poměr státu a veřejnosti 

k poštovní dopravě a poloţil základy moderní pošty. 

       Zásadní význam pro další růst poštovních sluţeb měli nové technické vynálezy jako 

zavádění ţelezniční dopravy, rozvoj telegrafů a telefonů, coţ významně urychlilo 

komunikaci. 

       V roce 1850 jsou zavedeny vlakové pošty, které umoţňují třídění zásilek během jízdy. 

V tomto roce jsou také vydány první rakouské poštovní známky, které umoţnily rozšíření 

korespondence. Dalším významným vynálezem je bezesporu zavedení telefonu v roce 
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1881.  Vyvrcholením technického úsilí 19. století představuje telegrafie – bezdrátový 

přenos zpráv. 

       Vznikem československého státu v roce 1918 došlo ke změně organizace a řízení 

poštovního provozu. Poštovní provoz přešel z rukou rakouského ministerstva obchodu, pod 

správu československého ministerstva pošt a telegrafů, jimţ podléhal poštovní, telegrafní, 

telefonní a radiokomunikační provoz. 

       Počátkem roku 1925 byl vytvořen státní podnik Československá pošta, která se řídila 

pravidly podobnými v soukromých firmách, coţ přineslo příznivý hospodářský výsledek. 

Zvrat nastal v době hospodářské krize, kdy Československá pošta s vypětím všech sil tuto 

krizi překonala. Během okupace se Československá pošta stala zcela závislá na 

protektorátní správě a na říšském ministerstvu pošt. 

       Po skončení okupace v roce 1945 bylo opět obnoveno ministerstvo pošt, vyhlášen 

zákon o poště a obnoven státní podnik, ze kterého byl po nástupu komunistického reţimu 

vytvořen národní podnik. 

     Na počátku 50. let bylo ministerstvo pošt podle sovětského vzoru přejmenováno na 

ministerstvo spojů. Tento akt byl doprovázen rozsáhlou reorganizací. Do popředí se 

dostaly telekomunikace a radiokomunikace. Zavedly se také nové sluţby a technologické 

postupy, které zabezpečovaly nejnutnější chod podniku. 

       V roce 1989 po pádu komunistického reţimu došlo k rozdělení jednotného resortu 

pošty a telekomunikací. 

       Od 1. ledna 1993 se Česká pošta stává státním samostatně hospodařícím podnikem. 

 

2.2. Základní informace o společnosti 

 

       Česká pošta, s. p je státní podnik. Je právnickou osobou provozující podnikatelskou 

činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zakladatelem 

podniku je stát. Podnik byl zaloţen 1. ledna 1993 a funkci zakladatele k  tomuto dni 

vykonávalo Ministerstvo dopravy a spojů. Podnik je zapsán v obchodním rejstříků 

vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vloţka 7656. K 31. prosinci 2008 a  
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31. prosinci 2009 vykonávalo funkci zakladatele Ministerstvo vnitra České republiky. 

Činnost podniku podléhá regulaci Českého telekomunikačního úřadu. 

 

2.2.1 Předmět činnosti 

 

      Mezi hlavní předměty činnosti patří: 

a) provozování poštovních sluţeb; 

b) provozování zahraničních poštovních sluţeb. 

 

        Posláním podniku je výkon funkce veřejného poštovního operátora spočívající 

v povinnosti poskytovat a provozovat základní poštovní sluţby v souladu se zákonem 

č. 29/2000 Sb., o poštovních sluţbách v platném znění. Podnik je drţitelem poštovní licence 

podle § 19 tohoto zákona. Poštovní licence byla podniku udělena Českým telekomunikačním 

úřadem na období 1. 1. 2009 aţ 31. 12. 2012.   

         Veškeré bankovní produkty nabízené Českou poštou, s. p, jako jsou běţné účty, spořicí 

účty, investice, úvěrové produkty, pojištění a internetové bankovnictví jsou spravovány 

Poštovní spořitelnou. 

       Poštovní spořitelna je součástí skupiny ČSOB. Skupina ČSOB se skládá z Hypoteční 

banky, která poskytuje hypotéky, Českomoravské stavební spořitelny, která financuje 

bydlení, Poštovní spořitelny, která poskytuje bankovnictví v síti pošt a kombinací značek 

ČSOB, které zahrnují sluţby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, správu aktiv, penzijních 

fondů a leasingu. Skupina ČSOB má proto dominantní postavení na finančním trhu v České 

republice. 
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2.2.2 Statutární orgány České pošty, s. p 

 

       Statutárním orgánem České pošty, s. p., je generální ředitelka, ta řídí činnost podniku 

a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záleţitostech podniku, pokud nejsou zákonem 

vyhrazeny do působnosti zakladatele. Na činnost generálního ředitele dohlíţí dozorčí 

rada, ta má v současnosti 12 členů. Dozorčí rada zřizuje výbory dozorčí rady jako své 

pracovní orgány. Členové výborů jsou voleni a odvolávání dozorčí radou. 

V současnosti jsou zřízeny tyto výbory dozorčí rady: 

a) výbor dozorčí rady pro strategii podniku; 

b) výbor dozorčí rady pro finance a audit; 

c) výbor dozorčí rady pro rozvoj lidských zdrojů; 

d) výbor pro utajované skutečnosti. 

 

V tabulce č. 1 jsou obsaţeny základní identifikační údaje podniku Česká pošta, s. p. 

Tabulka č. 1 Základní identifikační údaje České pošty, s. p. 

Obchodní jméno: Česká pošta, s. p. 

Právní forma: Státní podnik 

Sídlo: Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599 

Statutární orgán: Generální ředitelka: Ing. Marcela Hrdá 

Identifikační číslo podniku. 47 11 49 83 

Daňové identifikační číslo: CZ47114983 

Kmenové jmění: 3 587 928 000 Kč 

Zakladatel podniku: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 

Praha 7 - Letná 

e-mail: info@cpost.cz 

http: www.cpost.cz 

Zdroj: [6] 

mailto:info@cpost.cz
http://www.cpost.cz/
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2.2.3 Struktura zaměstnanců 

 

       V průběhu roku 2009 se v několika etapách uskutečnily v České poště rozsáhlé 

organizační změny, které měli za následek změnu organizačního uspořádání, při kterém 

došlo ke sníţení počtu článků řízení, coţ vedlo ke zrušení 200 organizačních jednotek. 

Dále byl celkový počet zaměstnanců sníţen oproti roku 2008 o 3,81 %. Graf č. 1 

znázorňuje strukturu zaměstnanců. 

Graf č. 1 – Struktura zaměstnanců 
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29%

34%

9%

8%

20%

zaměstnanci obsluhy pošt

zaměstnanci doručování

zaměstnanci přepravy

zaměstnanci správního

aparátu

ostatní zaměstnanci

 

Zdroj: [7] 

 

2.3 Finanční a provozní ukazatelé České pošty, s. p. 

 

        Česká pošta, s. p. dosáhla v roce 2009 i přes sloţitou ekonomickou situaci dobrých 

hospodářských výsledků. Trend poklesu objemu listovních zásilek se podařilo 

kompenzovat zavedením nových sluţeb jako např. provozování datových schránek, 

správou komunikační infrastruktury ministerstva vnitra. Tyto nové sluţby se podílely na 

růstu nákladů. Výsledek hospodaření v roce 2009 dosáhl zisku 661 milionů Kč, po zdanění 

554 milionů Kč. 

Další trendy v rozvoji základních hospodářských ukazatelů v letech 2006 – 2009 jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2 Trendy základních hospodářských ukazatelů 

Finanční a provozní ukazatelé 2006 2007 2008 2009 

aktiva (v mil. Kč) 22 412 22 388 22 442 22 726 

vlastní kapitál (v mil. Kč)   9 173   9 684   9 630    9 979 

výnosy z provozní činnosti (v mil Kč) 17 529 17 646 19 970 20 280 

z toho trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb (v mil Kč) 

16 758 16 947 19 254 19 627 

zisk před zdaněním (v mil. Kč)      331      795      365      661 

čistý zisk (v mil. Kč)      248      653      293      554 

zaměstnanci – průměrný evidovaný počet 37 415 37 008 36 332 34 948 

průměrná měsíční mzda 16 584 17 452 20 565 21 500 

Zdroj: [7] 

 

Celkový přehled aktiv za rok 2009 je uveden v grafu č. 2. V procentuálním vyjádření tvoří 

majetek podniku 46,2 % celkových aktiv, dlouhodobý majetek 43,4 % celkových aktiv, 

pohledávky 9,2 % celkových aktiv, zásoby 1% celkových aktiv a ostatní pohledávky 0,2 % 

celkových aktiv.  
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Graf č. 2 – Struktura aktiv v roce 2009 (mil. Kč) 
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Zdroj: [7] 

 

Celkový přehled pasiv za rok 2009 je uveden v grafu č. 3. V procentuálním vyjádření tvoří 

z celkových pasiv firmy Závazky 49 %, Kapitálové fondy 23 %, Základní kapitál 16 %, 

Ostatní pasiva 8 %, Fondy ze zisku 2 % a Výsledek hospodaření 2 %.  

 

Graf č. 3 – Struktura pasiv v roce 2009 (mil. Kč) 
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Zdroj: [7] 
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3. Úvěrové produkty České pošty, s. p. 

 

        Úvěrové produkty bank představují u univerzálních bank obvykle podstatnou část 

aktiv. Tyto produkty jsou proto velmi významné pro výnosy banky, ale také představují 

mnoho rizik. 

      „Za bankovní úvěrové produkty budeme povaţovat ty produkty, které umoţňují 

klientům určitý způsob jejich financování a produkty s tím související. Z hlediska banky se 

tedy jedná především o poskytování finančních prostředků svým klientům v podobě 

různých úvěrů“.[1] 

       Nabízené úvěrové produkty poskytované Poštovní spořitelnou se liší tím, komu je 

úvěrový produkt určen. Rozlišují se proto dvě cílové skupiny zákazníků a to jsou občané a 

domácnosti, podnikatelé a organizace. Ve své bakalářské práci se budu zabývat pouze 

úvěrovými produkty určenými pro občany a domácnosti. 

        Poskytování úvěrových produktů pro občany je dáno těmito základními podmínkami: 

- fyzická osoba starší 18 let a mladší 67 let v době splatnosti úvěru; 

- občané Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru s příjmy v České 

republice; 

- dostatečný příjem na splacení půjčky; 

- kladné vyhodnocení v systému banky; 

- zřízený účet, příp. budoucí zřízení osobního účtu u Poštovní spořitelny (výjímku 

tvoří majitelé Era kreditky a Era splátkové karty, kteří účet mít nemusí). 

 

         V této kapitole bych chtěla představit úvěrové produkty Poštovní spořitelny, které 

jsou určeny občanům a domácnostem, popsat tyto produkty, příp. uvést specifické 

podmínky pro jejich poskytování a naznačit jejich výhody pro klienta. 

       Poštovní spořitelna poskytuje pro tuto cílovou skupinu tyto úvěrové produkty: Era 

půjčka, Era kreditka, Era splátková karta, Era půjčka na bydlení, Kontokorent, Hypoteční 

úvěr, Spotřebitelský úvěr na vozidlo a Spotřebitelský úvěr na vzdělání. 
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3.1 Era půjčka 

 

     Era půjčka je neúčelový spotřebitelský úvěr. Poštovní spořitelna tento typ úvěru 

poskytuje fyzickým osobám na financování jejich osobních potřeb, tj. k nepodnikatelským 

účelům. 

     „Pod spotřebitelským úvěrem chápeme úvěrové toky, které jsou směřovány k fyzickým 

osobám, resp. domácnostem na pokrytí jejich poţadavků souvisejících se spotřebou. Jde 

tedy o produkt jednoznačně určený spotřebiteli, tedy fyzické osobě nepodnikatelskému 

subjektu“. [2] 

 

Základní parametry: 

- výše úvěru se pohybuje od 20 000 Kč do 600 000 Kč; 

- půjčky bez zajištění se poskytují u nového klienta do výše 150 000 Kč, u 

stávajícího klienta do výše 300 000 Kč; 

- je – li ţadatel ţenatý / vdaná spoluţadatelem můţe být pouze manţel / manţelka; 

- při částce nad 150 000 Kč musí spolupodepisovat ţádost manţel / manţelka; 

- doba splatnosti 12 měsíců – 7 let; 

- roční úroková sazba od 8,8 % p. a.; 

- moţnost pojištění k půjčce v rozsahu 1 % z limitu půjčky pro případ úmrtí nebo 

plné invalidity nebo v rozsahu 3 % z limitu půjčky pro případ úmrtí, plné 

invalidity, ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

 

Výhody pro klienty: 

- podání ţádosti o půjčku, její poskytnutí, správa a vedení jsou zdarma; 

- volba doby splatnosti, výše splátek, volba data splátky v měsíci; 

- roční úroková sazba je pevná po celou dobu splatnosti; 

- moţnost sjednání na všech obchodních místech pošty; 
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- půjčka je obvykle poskytována do 10 dnů, u on – line způsobu do 5 dnů; 

- moţnost pojištění; 

- předčasné splacení lze provést kdykoliv a bez poplatků. 

 

3.2 Era kreditka 

 

      „Kreditní karta je karta, u které drţitel karty nemusí uhradit své závazky 

bezprostředně, ale má nárok do sjednané výše čerpat úvěr. Úvěr můţe drţitel karty do 

stanoveného rámce čerpat automaticky v případě potřeby. Splácení úvěru nemusí být 

pravidelné, obvykle však bývá stanovena minimální výše měsíční splátky. Rovněţ bývá 

stanovena lhůta pro bezúročné zúčtování, během které můţe drţitel karty uhradit své 

závazky, aniţ by byl zatíţen úrokem“.[1] 

     Tento typ kreditní karty poskytuje Poštovní spořitelna fyzickým osobám pro 

nepodnikatelské účely. Platnost plastu kreditní karty je 5 let. Poté následuje automatická 

obnova, kdy klientovi v případě embosonované kreditní karty zašlou kartu na obchodní 

místo a v případě neembosonované kreditní karty zašlou kartu domů. 

      „Embosované karty mají plasticky vytištěny veškeré informace o majiteli karty, 

platnosti atp. Platba probíhá tak, ţe obchodník vloţí kartu do mechanické čtečky karet, 

tzv. imprinter a otiskne údaje z karty na účet, který pak zákazník podepíše“.[17] 

     Neembosovaná karta je karta elektronická, která není vybavená plastickým písmem. 

     Kreditní kartu lze pojistit proti ztrátě, zneuţití a krádeţi. 

 

Použití kreditní karty: 

- platby za zboţí a sluţby u obchodníků i na internetu; 

- výběry v bankomatech a na překáţkách bank v České republice i zahraničí; 

- CashBack – výběr hotovosti při nákupu kartou na všech místech, kde je tato 

sluţba nabízena; 
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- bezhotovostní převod z úvěrového účtu kreditní karty na Era osobní účet v rámci 

jednoho klienta prostřednictvím elektronického bankovnictví; 

- dobíjení kreditu mobilního telefonu. 

 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny základní typy Era kreditek, jejich limity a roční poplatky. 

Tabulka č. 3 limity Era kreditek 

Limity Typ karty Roční poplatek za vedení Úroková 

sazba 

15 000 Kč – 250 000 

Kč 
MasterCard Standart 

1. rok zdarma, další rok 

450 Kč 
19,2 % p. a. 

5 000 Kč – 50 000 

Kč 

MasterCard 

Unembossed 

1. rok zdarma, další rok 

250 Kč 
19,2 % p. a. 

Zdroj: [3] 

Pro splácení limitu kreditní karty si klient volí sám, kolik uhradí.  

Klient má moţnost splatit: 

- vše, co za dané období vyčerpal a to do 45 dní bez úroku; 

- povinnou minimální splátku – 5 % z vyčerpané částky, min. 500 Kč; 

- jakoukoliv jinou částku mezi povinnou min. splátkou a plnou splátkou; 

- moţnost nastavení sluţby automatická plná splátka 

 

Výhody pro klienty: 

- vedení karty je 1. rok zdarma; 

- pokud je vyčerpaný limit zaplacen do 45 dní, je tato půjčka bez úroku; 

- minimální splátka je 500 Kč; 

- klient si můţe nastavit den, ke kterému se úvěr splácí; 

- při tomto typu úvěru není vyţadováno vedení běţného účtu u Poštovní spořitelny. 
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3.3 Era splátková karta 

 

     Era splátková karta je určena fyzickým osobám pro nepodnikatelské účely. Je to 

mezinárodní platební karta (MasterCard s čipem), kterou klient čerpá úvěrový limit. 

Platnost plastu splátkové karty je 5 let, po uplynutí této doby následuje automatická 

obnova, kdy banka zašle klientovi novou splátkovou kartu.  

     Tuto splátkovou kartu lze pouţít ke stejným účelům jako Era kreditku, k platbám za 

zboţí a sluţby u obchodníků i na internetu, k výběrům v bankomatech, ke sluţbě 

CashBack, k výběru hotovosti na obchodních místech České pošty či k dobíjení kreditu 

mobilního telefonu. 

Základní parametry: 

- moţnost čerpání úvěrového limitu od 5 000 Kč do 30 000 Kč; 

- úroková sazba 23 % p. a.; 

- úroky se účtují na konci kalendářního měsíce k účtu splátkové karty; 

- týdenní limit karty je celkový schválený úvěrový limit; 

- výpis není zpoplatněn; 

- nelze pojistit proti ztrátě, krádeţi a zneuţití. 

Tabulka č. 4 uvádí limity splátkové karty a rozdílné výše splácení. 

Tabulka č. 4 Limity splátkové karty 

Limit (Kč) Splátka (Kč) 

  5 000 Kč, 10 000 Kč 400 Kč 

15 000 Kč, 20 000 Kč 800 Kč 

25 000 Kč, 30 000 Kč 1200 Kč 

 Zdroj: [3] 

     Klient splácí měsíčně pravidelnou pevnou splátku (20. den v měsíci – dle smlouvy), 

která je daná výší limitu nebo uhradí jakoukoliv jinou částku kdykoli mimo sjednané dny 

splatnosti. 
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Výhody splátkové karty: 

- podání ţádosti, schválení i vedení zdarma; 

- půjčka na cokoliv; 

- nízké a stále stejné měsíční splátky v závislosti na výši úvěru; 

- klient nemusí mít veden účet u Poštovní spořitelny a není nutné mít běţný účet u 

banky na území České republiky. 

 

3.4 Era půjčka na bydlení 

 

     Era půjčka na bydlení je účelový spotřebitelský úvěr poskytovaný fyzickým osobám na 

financování jejich potřeb spojených s bydlením. 

Era půjčka na bydlení je určena pro tyto účely: 

- koupě, rekonstrukce a modernizace domu / bytu; 

- výstavby, změny stavby domu / bytu, zasíťování pozemku, výstavba garáţe; 

- koupě stavebního pozemku / garáţe; 

- koupě vybavení bytu; 

- koupě drobných i samostatně stojících spotřebičů jako součást komplexní 

rekonstrukce. 

 

Základní parametry: 

- výše půjčky bez zajištění je poskytována od 70 000 Kč do výše 600 000 Kč; 

- při částce nad 150 000 Kč musí spolupodepisovat ţádost manţel / manţelka; 

- na doloţení půjčky má klient aţ 6 měsíců; 

- doba splatnosti půjčky v rozmezí od 13 měsíců do 10 let; 

- úroková sazba je 9,7 % p. a., u vybraných klientů 7,5 % p. a.; 
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- moţnost pojištění k půjčce v rozsahu 1 % z limitu půjčky pro případ úmrtí nebo 

plné invalidity nebo v rozsahu 3 % z limitu půjčky pro případ úmrtí, plné 

invalidity, ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti; 

- předčasné splacení půjčky lze provést bez poplatků. 

 

Výhody pro klienty: 

- vyřízení, správa i předčasné splacení celé půjčky zdarma; 

- volba dne v měsíci při splácení; 

- půjčka je obvykla poskytována do 10 pracovních dnů – rychlejší neţ vyřízení 

hypotéky; 

- část půjčky je moţné pouţít na cokoliv; 

- moţnost pouţití jako doplňková půjčka k hypotéce; 

- moţnost pojištění pro případ nenadálých událostí v ţivotě. 

 

3.5 Kontokorent 

 

      „Kontokorentní úvěr je úvěr poskytovaný na kontokorentním / běţném účtu tak, ţe 

zůstatek účtu můţe přecházet do debetu. Klient můţe čerpat úvěr zcela automaticky tím, 

ţe můţe platit ze svého účtu i v případě, kdy na něm nemá dostatečné prostředky. 

Maximální výše kontokorentního úvěru je dána dohodnutým úvěrovým rámcem. Úvěrový 

rámec určuje maximálně přípustný debet na kontokorentním účtu“.[1] 

     Poštovní spořitelna poskytuje kontokorent fyzickým osobám, majitelům Era osobního 

účtu, který mají zaloţen minimálně 6 měsíců.  

      Kontokorent je neúčelový úvěr, poskytovaný na dobu neurčitou, pouţívá se jako 

finanční rezerva určená k operativnímu čerpání. 
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Základní parametry: 

- limit je stanoven na základě před schváleného limitu; 

- limit je poskytován v rozmezí od 2 000 Kč do 30 000 Kč; 

- měsíční výše vkladu na Era osobní účet musí být po celé období trvání úvěru ve 

výši 50 % poskytnutého úvěrového limitu; 

- podání ţádosti o kontokorent je zdarma; 

- roční úroková sazba; 

- splatit vyčerpanou částku úvěru je nutné jedenkrát v období 6- ti měsíců. 

 

Výhody pro klienty: 

- dostupná rezerva, kterou můţe klient dle potřeby pouţít; 

- podání ţádosti je zdarma; 

- klient nedokládá bance účel pouţití finančních prostředků. 

 

3.6 Hypotéční úvěry 

 

      „Za hypoteční úvěr se povaţuje úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno 

zástavním právem k nemovitosti, která se musí nacházet na území České republiky, 

členského státu EU nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Úvěr se 

povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva“.[1] 

     Poštovní spořitelna poskytuje hypoteční úvěry fyzickým osobám občanům na 

financování jejich potřeb spojených s bydlením. 

 

Podmínky pro poskytování: 

- fyzická osoba starší 18- ti let a produktivní věk po celou dobu splatnosti; 

- trvalý pobyt a příjem z území ČR a občan ČR, přip. SR; 
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- má zřízen nebo si zřídí Era osobní účet nebo jiný osobní účet u ČSOB před 

podáním ţádosti o hypotéku; 

- nejméně jeden ze ţadatelů musí být vlastníkem nebo nabýt vlastnické právo 

k nemovitosti, která je objektem úvěru; 

- mohou ţádat max. 4 osoby z max. 2 domácností; 

- dostatečný příjem na splacení úvěru; 

- kladné vyhodnocení v systému banky. 

 

Hypoteční úvěr se poskytuje Poštovní spořitelna pro tyto účely: 

- koupě bytu v osobním vlastnictví; 

- koupě rodinného domu (po kolaudaci); 

- koupě rekreačního objektu pro individuální rekreaci. 

 

Základní parametry: 

- hypoteční úvěr se poskytuje do výše min. 300 000 Kč až do max. 70%, 85%, 

100% hodnoty nemovitosti; 

- americká hypotéka poskytnutá do výše min. 200 000 Kč až do max. 5 000 000 

Kč; 

- doba splatnosti u hypotečního úvěru je v rozmezí 5 – 30 let, u americké hypotéky 

je stanovena na 3 – 20 let.; 

- za vedení úvěru je vybírán poplatek 150 Kč ∕ měsíc; 

- roční úroková sazba je stanovena individuálně, klient má moţnost zvolit dobu 

fixace úrokové sazby na 1, 3 a 5 let; 

- čerpání hypotéky se uskutečňuje vţdy jednorázově a to na účet prodávajícího, u 

americké hypotéky na klientem určený účet; 

- moţnost předčasného splacení. 
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Výhody pro klienty: 

- moţnost získání zdroje na financování investice do nemovitosti; 

- moţnost uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru; 

- moţnost zvolení fixace úrokové sazby dle potřeby; 

- vlastní bydlení. 

 

3.7 Spotřebitelské úvěry na vozidlo 

 

     Tento účelový úvěr je poskytován fyzickým osobám na financování potřeb spojených 

s pořízením vozidla určeného k nepodnikatelským účelům. 

     Poskytuje se jak na koupi nového vozidla, tak na koupi staršího vozidla. Za vozidlo je 

povaţováno auto, motocykl nebo jiné jednostopé vozidlo, nebo loď, které má technický 

průkaz a SPZ. 

 

Základní parametry: 

- výše úvěru je poskytována od 20 000 Kč do 750 000 Kč; 

- v případě úvěru nad 200 000 Kč je poţadována vinkulace havarijního pojištění ve 

prospěch banky; 

- doba splatnosti je pro nové vozidlo stanovena na 12 měsíců – 7 let, pro starší 

vozidlo je stanovena na 12 měsíců – 5 let; 

- roční úroková sazba je ve výši min. 8,90 p. a. % v závislosti na délce doby 

splatnosti úvěru; 

- moţnost pojištění k půjčce v rozsahu 1 % z limitu půjčky pro případ úmrtí nebo 

plné invalidity nebo v rozsahu 3 % z limitu půjčky pro případ úmrtí, plné 

invalidity, ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti; 

- moţnost předčasného splacení celého úvěru bez poplatku. 
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Výhody pro klienty: 

- u účelových spotřebitelských úvěrů uplatňuje banka niţší úroky; 

- moţnost okamţitého pořízení vozidla podle své potřeby; 

- vozidlo pořízené prostřednictvím spotřebitelského úvěru se stává na rozdíl od 

leasingu ihned majetkem klienta; 

- spotřebitelský úvěr se sjednává na všech obchodních místech české pošty; 

- volba doby splatnosti; 

- moţnost předčasné splátky; 

- moţnost pojištění. 

 

3.8 Spotřebitelské úvěry na vzdělání 

 

     Spotřebitelský úvěr na vzdělání je nabízen fyzickým osobám na financování jejich 

potřeb spojených se vzděláním, jedná se o účelový spotřebitelský úvěr. 

     Tento typ úvěru se poskytuje na financování těchto typů studia: VŠ, VOŠ, jazykové 

kurzy a rekvalifikační kurzy. 

Dalšími podmínkami poskytnutí úvěru jsou: 

- fyzická osoba občan starší 18 - ti let a mladší 55 - ti let; 

- studující je občan ČR s příjmy v ČR; 

- ţadatel bez vlastních příjmů je chápán jako spoluţadatel, hlavním ţadatelem je 

osoba s vlastním příjmem (rodič, manţel/ka, druh/druţka); 

- studující bez vlastních příjmů nemá jiný splátkový úvěr. 

 

 

 

 



                              
Zuzana Nohlová: Analýza úvěrových produktů České pošty, s. p. 

 

 

2011 20 

  

 

 

Základní parametry: 

- doba splatnosti je v rozmezí od 12 měsíců do 5 let, úvěry poskytované na studium 

VŠ nebo VOŠ jsou splatné až do 10 let; 

- poplatek za poskytnutí a vedení úvěru není účtován; 

- roční úroková sazba je stanovena ve výši 8,80 p. a. % a je pevná po celou dobu 

splatnosti; 

- moţnost pojištění k půjčce v rozsahu 1 % z limitu půjčky pro případ úmrtí nebo 

plné invalidity nebo v rozsahu 3 % z limitu půjčky pro případ úmrtí, plné 

invalidity, ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti; 

- moţnost předčasného splacení celého úvěru bez poplatku. 

 

Celková výše úvěru, která je závislá na typu studia a je uvedena v tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5. Výše úvěru na vzdělání 

Typ studia Výše úvěru 

VŠ, VOŠ – od 2. ročníku studia 20 000 Kč – 200 000 Kč 

Jazykové kurzy (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč – 100 000 Kč 

Rekvalifikační studium                20 000 Kč – 50 000 Kč 

Zdroj: [3] 

 

Výhody pro klienty: 

- zajištění vzdělání dle potřeby klienta; 

- spotřebitelský úvěr je sjednáván na všech obchodních místech České pošty; 

- spotřebitelský úvěr je poskytován do 10 dnů od podání ţádosti; 

- moţnost čerpání celého úvěru převodem na účet; 

- úvěr veden bez poplatků a za velice nízkých úrokových sazeb; 
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- moţnost odkladu splátek aţ na dobu po ukončení studia (max. 5 let); 

- moţnost předčasné splátky; 

- moţnost pojištění pro případ nenadálých událostí v ţivotě. 
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4. Zhodnocení nabízených úvěrových produktů  
 

     V této kapitole srovnávám vybrané úvěrové produkty. Nejprve se budu zabývat úvěry 

jen v rámci Poštovní spořitelny, poté je budu porovnávat s konkurenčními produkty 

vybraných bank. Zvolila jsem si úvěrové produkty, které nabízejí Česká spořitelna, a. s. a 

GE Money bank, a. s.  

 

4.1 Srovnání úvěrových produktů v rámci Poštovní spořitelny 

 

    Pro toto srovnávání jsem si vybrala 2 typy úvěrových produktů určených občanům, a to 

Era půjčku a Era půjčku na bydlení. Jako modelový příklad jsem si určila rekonstrukci 

panelákového bytu. Chtěla bych tímto zjistit, zda je výhodnější si vzít úvěr na bydlení, 

který je určen pro uhrazení nákladů na rekonstrukci nebo si vybrat neúčelovou půjčku, 

kterou bych tuto rekonstrukci uhradila. V tabulce č. 6 uvádím základní parametry těchto 

úvěrových produktů. 

Tabulka č. 6 Základní parametry Era půjčky a Era půjčky na bydlení 

Základní parametry Era půjčka Era půjčka na bydlení 

Výše úvěru 20 000 Kč – 600 000 Kč 70 000 Kč – 600 000 Kč 

Doba splatnosti 12 měsíců – 7 let 13 měsíců – 10 let 

Úroková sazba 8,8 % p. a. 

9,7 % p. a. 

( 7,5% p. a. pro vybrané 

klienty) 

Možnost pojištění Ano Ano 

Možnost předčasného 

splacení 
Ano Ano 

Dokládání účelu Ne Ano 

Zavedení a správa účtu zdarma zdarma 

Zdroj: [3] 
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     Pro porovnání produktů jsem vytvořila modelový příklad, který je uveden v tabulce 

 č. 7 

Tabulka č. 7 Modelový příklad pro výpočet úvěru 

Zdroj: Vlastní  

 

 

 

Specifikace půjčky Údaje 

Poţadovaná částka 250 000 Kč 

Splatnost 7 let 

Údaje o žadateli  

Pohlaví muţ 

Ţenatý / vdaná ano 

Klient Poštovní spořitelny ano 

Spoluţadatel ano 

Věk 37 let 

Počet členů v domácnosti 2 osoby 

Region bydlení okresní město 

Druh bydlení vlastní 

Čistý měsíční příjem (ţadatel + spoluţadatel) 30 000 Kč 

Splátky půjček + pravidelné měsíční výdaje 12 000 Kč 

Limity na kreditních kartách + kontokorent 10 000 Kč 
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     Vstupní údaje modelového příkladu jsem vloţila do úvěrové kalkulačky Poštovní 

spořitelny [19]. Nejprve jsem zadala údaje pro Era půjčku a poté pro Era půjčku na 

bydlení. Tabulka č. 8 uvádí srovnání vypočtených hodnot pro tyto typy úvěrů. Údaje 

vypsané v tabulce č. 8 vychází z přílohy č. 2 a č. 3. 

 

Tabulka č. 8 Srovnání hodnot Era půjčky a Era půjčky na bydlení 

Parametry půjčky Era půjčka Era půjčka na bydlení 

Výše půjčky 250 000 Kč 250 000 Kč 

Měsíční splátka 3 997 Kč 3 835 Kč 

Měsíčně za pojištění 208 Kč 208 Kč 

Poplatky za vedení Zdarma Zdarma 

Celkové měsíční zatíţení 

klienta 
4 205 Kč 4 043 Kč 

Roční úroková sazba 8,8 % p. a. 7,5 % p. a. 

RPSN 10,9 % 9,53 % 

Maximální moţná výše 

půjčky 
400 000 Kč 288 000 Kč 

Zdroj: Příloha č. 2 a č. 3. 

 

     Na základě vypočtených a porovnaných hodnot je celkové měsíční zatíţení klienta niţší 

u Era půjčky na bydlení a je vyčísleno částkou 4 043 Kč. Pro tento modelový příklad uvádí 

kalkulačka Poštovní spořitelny roční úrokovou sazbu 7,5 % p. a., na tuto úrokovou sazbu 

mají nárok jen vybraní klienti Poštovní spořitelny. Podmínky pro získání této minimální 

úrokové sazby nejsou veřejně uvedeny. V této situaci, kdy bude úroková sazba 7,5 % p. a. 
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je výhodnější Era půjčka na bydlení, jelikoţ celkové měsíční náklady pro klienta jsou niţší 

a to o 162 Kč. 

     Pro tento modelový příklad je určena splatnost půjčky 7 let. Za tuto dobu přeplatíme u 

Era půjčky částku 103 220 Kč, u Era půjčky na bydlení je to částka 89 612 Kč. Z tohoto 

pohledu je také výhodnější vybrat se Era půjčku na bydlení. 

      Vypočtená hodnota maximální moţné výše úvěru je na základě vstupních údajů 

ţadatele vyšší u Era půjčky. V případě rozsáhlejší rekonstrukce by v této modelové situaci 

nebylo moţno získat u Era půjčky na bydlení více jak 288 000 Kč, proto bych doporučila 

v případě potřeby vyššího úvěru sjednat si Era půjčku. 

 

 

4.2 Srovnání vybraných úvěrových produktů s produkty jiných 

bank 

 

     Tato kapitola se věnuje srovnání úvěrových produktů Poštovní spořitelny s produkty 

jiných bank. První část této kapitoly je určena kontokorentům, druhé část se týká 

neúčelových spotřebitelských půjček. Zabývám se zde konkurenčními produkty, které 

nabízí Česká spořitelna, a.s. a GE Money bank, a.s. 

 

4.2.1 Srovnání kontokorentů 

 

       Kontokorent jsem si vybrala z toho důvodu, ţe je nabízen většinou obchodních bank 

v České republice. Pro tuto analýzu jsem si vybrala tyto kontokorenty: Kontokorent 

Poštovní spořitelny, Kontokorent České spořitelny, Flexikredit GE Money bank. 

       V tabulce č. 9 jsou uvedeny základní parametry vybraných kontokorentů. 
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Tabulka č. 9 Základní parametry vybraných kontokorentů 

Základní 

parametry 

Kontokorent 

Poštovní spořitelny 

Kontokorent České 

spořitelny 

Flexikredit GE 

Money bank 

Poskytovaný 

limit 
2 000 Kč – 30 000 Kč 

5 000 Kč – 100 000 

Kč 

5 000 Kč – 100 000 

Kč 

Splatnost 

čerpaného 

limitu 

1x v období 6 -ti 

měsíců 
1x ročně 1x v období 160 dnů 

Sjednání 

produktu 
zdarma 200 Kč zdarma 

Vedení 

produktu 
19 Kč / měsíc 20 Kč / měsíc 39 Kč / měsíc 

Změna limitu 

produktu 
zdarma 150 Kč zdarma 

Roční úroková 

sazba 
16,90 % p. a. 18,90 % p. a. 19,90 % p. a. 

Zdroj: [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] 

 

     Kontokorent Poštovní spořitelny má nejniţší úrokovou sazbu i poplatek za vedení 

tohoto produktu v porovnání s vybranými kontokorenty, coţ můţeme brát jako jeho velkou 

výhodu. Jeho nevýhodou je ovšem nízký poskytovaný limit, který je jen 30 000 Kč. Toto 

můţe znamenat velký problém pro klienty, např. podnikatelé, kteří potřebují mít 

dostatečnou finanční rezervu pro nenadálé ţivotní situace. Také to, ţe čerpaný limit musí 

být splatný jedenkrát za půl roku můţeme brát jako nevýhodu. Tento kontokorent bych 

doporučila studentům, kteří nepotřebují limit rozsáhlého charakteru. 

    Jako nejméně výhodný bych určila Flexikredit GE Money bank, jelikoţ má nejvyšší 

roční úrokovou sazbu, poplatek za vedení účtu a doba splatnosti čerpaného limitu je také 

jednou za půl roku. 
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    Kontokorent České spořitelny má sice poplatek za jeho sjednání a změnu limitu, ale 

nespornou výhodou je vysoký poskytovaný limit a moţnost splacení z čerpaného limitu 

jedenkrát ročně. Doporučila bych ho jak běţným občanům, tak podnikatelům. 

 

4.2.2 Srovnání spotřebitelských neúčelových úvěrů 

 

     V této části mé bakalářské práce se budu zabývat srovnáním spotřebitelských 

neúčelových úvěru. Vybranými neúčelovými úvěry jsou: Era půjčka od Poštovní 

spořitelny, Půjčka od České spořitelny a Express půjčka od GE Money bank. Tyto úvěry 

mezi sebou porovnám a zhodnotím. 

     V tabulce č. 10 jsou uvedeny základní parametry těchto půjček. 

 

Tabulka č. 10 Základní parametry spotřebitelských neúčelových úvěrů 

Základní 

parametry 

Era půjčka 

(Poštovní spořitelna) 

Půjčka 

(Česká spořitelna) 

Express půjčka 

(GE Money bank) 

Výše 

úvěru 
20 000 Kč – 600 000 Kč 

30 000 Kč – 500 000 

Kč 

30 000 Kč – 600 000 

Kč 

Doba 

splatnosti 
12 měsíců – 7 let 12 měsíců – 7 let 24 měsíců – 8 let 

Úroková 

sazba 
8,8 % p. a. 8,00 % p. a. 5,70 % p. a 

Zdroj: [3], [4], [5] 

 

     Jako modelový příklad jsem si zvolila půjčku 200 000 Kč na dobu 6 let. Tyto hodnoty 

jsem dosadila do úvěrových kalkulaček vybraných bank. Výpočet hodnot spotřebitelských 

neúčelových půjček je součástí příloh č. 4, č. 5 a č. 6. 

     Tabulka č. 11 uvádí vypočítané hodnoty pro tento příklad.    
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Tabulka č. 11 Srovnání hodnot spotřebitelských neúčelových úvěrů 

Parametry 

půjčky 

Era půjčka 

(Poštovní spořitelna) 

Půjčka 

(Česká spořitelna) 

Express půjčka 

(GE Money bank) 

Výše půjčky 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 

Měsíční 

splátka 
4 438 Kč 4 220 Kč 3 848 Kč 

RPSN 18,25 % p. a. 17,06 % p. a. 13,70 % p. a. 

Doba 

splatnosti 
6 let 6 let 6 let 

Přeplacení 

( bez poplatku 

za vedení 

účtu) 

119 536 Kč 103 840 Kč 77 056 Kč 

Zdroj: Příloha č. 4, č. 5 a č. 6 

 

     Po výpočtu a následném srovnání bychom mohli usoudit, ţe Era půjčka je v tomto 

modelovém příkladě nejméně výhodná ve všech hlediscích. Má nejvyšší měsíční splátky i 

roční procentuální sazbu nákladů. Přeplacení je u této půjčky nejvyšší a to v částce 119 536 

Kč, coţ v procentuálním vyjádření znamená, ţe bance přeplatíme na měsíčních splátkách 

59,7 % výše úvěru. U Půjčky České spořitelny je to hodnota 51,9 % a u Express půjčky 

38,5 %. Z tohoto bychom mohli usoudit, ţe Express půjčka od GE Money bank je 

nejvýhodnější – nejen, ţe má nejniţší hodnotu přeplacených peněz, ale i měsíční splátky a 

roční procentuální sazbu nákladů. 

     Budoucí klienti bank by se při výběru neměli rozhodovat jen na základě měsíčních 

splátek a výše úroku. Nejdůleţitějším ukazatelem, který nám určuje výhodnost půjčky je 

roční procentuální sazba nákladů, která vyjadřuje všechny poplatky, které se s půjčkou 

pojí, a proto by tomuto ukazateli měli klienti věnovat největší pozornost. 

 



                              
Zuzana Nohlová: Analýza úvěrových produktů České pošty, s. p. 

 

 

2011 29 

  

 

 

5. Závěr 

       Ve své bakalářské práci jsem se věnovala analýze úvěrových produktů, které nabízí 

Česká pošta, s. p. V samotném začátku této práce jsem ve stručnosti představila Českou 

poštu a uvedla jsem zajímavé informace ohledně jejího hospodaření a struktury. Třetí 

kapitola byla věnována samotné charakteristice úvěrových produktů, které Česká pošta, s. 

p. nabízí svým klientů, konkrétně občanům a domácnostem. Vypsala jsem jejich základní 

parametry a dále uvedla výhody pro klienta. 

       Nosná kapitola se zabývá samotným porovnáním vybraných produktů. Zaměřila jsem 

se na srovnání produktů jak v rámci Poštovní spořitelny, tak i se srovnáním konkurenčních 

produktů jiných bank. V první části této kapitoly jsem zkoumala, jestli je opravdu 

výhodnější si pro případ rekonstrukce bytu vzít půjčku na bydlení či neúčelovou půjčku. 

Pro tuto analýzu jsem pouţila úvěrovou kalkulačku Poštovní spořitelny. Vzhledem 

k vypočteným výsledkům jsem se přiklonila k tomu, ţe je opravdu výhodnější si sjednat 

v tomto případě úvěr na bydlení. Je tu ovšem problém. Tím problémem jsou dvě úrokové 

sazby, které nabízí Poštovní spořitelna svým klientům a to 9,7 % p. a. a 7,5 % p. a. 

Kalkulačka počítá s niţší úrokovou sazbou a ta je určena jen vybraným klientům. 

Podmínky pro získání této úrokové sazby nejsou ovšem veřejně uvedeny. Další zajímavostí 

je, ţe maximální moţná částka, kterou lze sjednat je vyšší u neúčelové půjčky. V případě 

získání výhodnější úrokové sazby mohu klientům doporučit sjednat si úvěr na bydlení. 

     Dále jsem srovnávala úvěrové produkty Poštovní spořitelny s produkty konkurenčními. 

V první části jsem si vybrala pro srovnání kontokorent. Zde jsem došla k těmto závěrům. 

Kontokorent Poštovní spořitelny bych nedoporučila podnikatelům, jelikoţ má nejniţší 

poskytovaný limit. Naopak bych ho doporučila studentům, kteří nepotřebují tak velkou 

finanční rezervu. Kontokorent GE Money označuji jako nejméně výhodný a 

nedoporučovala bych ho, jelikoţ má nejvyšší úrokovou sazbu. Kontokorent České 

spořitelny byl optimální. Doba splatnosti, úroková sazba i výše poskytovaného limitu jsou 

přijatelné jak pro občany, tak i pro podnikatele. 

        Při srovnávání neúčelových spotřebitelských úvěrů jsem byla mile překvapena. Tam 

kde jeden produkt GE Money bank zklamal, tam druhý produkt zazářil. Express půjčka od 

této banky zvítězila na plné čáře. Naopak Era půjčka od Poštovní spořitelny dopadla v této 

analýze nejhůře. 
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     Při zpracování této bakalářské práce jsem si uvědomila jednu věc. Trh úvěrových 

produktů je velmi pestrý a vybrat si ten nejvýhodnější produkt je těţké. Proto bych 

doporučila před uzavřením úvěrové smlouvy si dobře promyslet, jestli produkt, který jsme 

si vybrali je ten pravý, a bude nám po všech stránkách vyhovovat. Byť je hledání toho 

nejlepšího úvěrového produktu na trhu časově náročné, tou nejlepší odměnou nám budou 

finance, které jsme dobrým výběrem ušetřili. 
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