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1 Úvod 
 
Banky rozdělují podnikatelské subjekty obvykle do dvou segmentů: drobní a střední 

podnikatelé (SME – small and medium enterprises) a korporátní klienti (velké podnikatelské 

subjekty). Ve své diplomové práci budu věnovat pozornost produktům, úvěrům pro drobné     

a střední podnikatele. 

 

Předmětem diplomové práce „ Aktivní obchody banky pro podnikatelský sektor“, je 

detailně přiblíţit problematiku aktivního obchodu pro podnikatelé, a to jeho rozborem            

za pomocí dostupné literatury a po konzultací s lidmi, jeţ tyto produkty vyuţívají v praxi. 

 

Formou logického výkladu bych chtěla popsat produkty bankovních obchodů, aby 

byly srozumitelné pro běţného spotřebitele, a to z pohledu jak to funguje v praxi, jaké 

obchody se nejčastěji pouţívají, za jakých podmínek se poskytují a komu jsou dané produkty 

určeny. Neboť právě spotřebitel je ten pro koho jsou tyto produkty určeny a z tohoto důvodu 

by měly být popsány takovým způsobem, aby kaţdý spotřebitel porozuměl odborným 

definicím, které nemusí být vţdy dostatečně srozumitelné. 

V dané ekonomické situaci, ve které se momentálně nacházíme a která byla způsobena 

ekonomickou krizí, od konce roku 2008 aţ do současné doby, bylo mnoho kvalifikovaných 

pracovních sil propuštěno pro nadbytečnost. Tato situace donutila mnoho z těchto 

nedobrovolně nezaměstnaných uvaţovat a začít se samostatným podnikáním. Banky zde 

sehrávají roli zprostředkovatele tím, ţe poskytují finanční prostředky pro své ţadatele, kteří je 

pro svou podnikatelskou činnost potřebují a to v obdobích, kdy se podnikatelům nedostává 

dostatek prostředků ke krytí nákladů. Tyto důvody můţou být z různých důvodů, a to zejména 

z časové prodlevy mezi poskytnutím sluţby a splatností faktury, větší nákup zásob související 

s výrazným nárůstem výkonu a spotřebou v krátkém časovém intervalu. Banky, pochopitelně 

za úplatu, poskytuji různé typy produktů pro překlenutí této doby. 

Svou prací bych chtěla oslovit podnikatele, kteří potřebují získat finanční zajištění    

pro rozvoj svého podnikání. Řada z nich se bez úvěru neobejde a teprve se seznamuje, jaké 

jsou typy produktů (povolený debet, revolvingový úvěr, kontokorentní úvěr, investiční úvěr, 

směnky, záruky, akreditiv, forfaiting), za jakých podmínek a jaké šance se nabízejí na získání 

finančních prostředků za vyuţití podnikatelského úvěru. Tyto moţnosti ukáţi na začínající 

cukrářce fa Anička, která nás provede vybranými typy bankovních produktů od vzniku svého 

podnikání. Věřím, ţe názorným příkladem se mi podaří rozebrat, komu a v jaké ekonomické 

situaci můţe banka poskytnout vhodný typ úvěru z bankovních produktů.  

 
 
  
Cílem diplomové práce je struktura bankovních produktů, jejich společné rysy, 

charakteristika, praktické využití, srovnání podmínek, specifikace odlišností. 
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2 Charakteristika a typy úvěrů 
 

2.1 Bankovní úvěry 
 

2.1.1 Povolený debet 

 

Povolený debet je poskytován na běţném účtu klienta, který je zvláštním typem 

běţného účtu, na kterém se sjednává na základě smlouvy o povoleném debetu moţnost 

čerpání peněţních prostředků do debetního zůstatku po určitou dobu a do určité výše neboli 

limitu za sjednanou úrokovou sazbu a sjednaných podmínek.  

 

Časový charakter 

Krátkodobý  - se splatností do 1 roku 

 

Účel povoleného úvěru 

Je určen k financování výkyvů v oběţných prostředcích a sjednává se dodatkem        

ke smlouvě o zřízení a vedení běţného účtu. V rámci povoleného debetu nelze financovat 

potřeby delšího, neţ krátkodobého charakteru. Klient je povinen kdykoli na výzvu banky 

prokázat, ţe povolený debet pouţil, popřípadě pouţívá, k účelu sjednanému ve smlouvě. 

 

Čerpání a splácení povoleného úvěru 

Finanční prostředky se čerpají z běţného účtu do smluveného limitu záporného 

zůstatku a po dobu lhůty čerpání povoleného debetu. 

Úvěr se splácí převodem, vkladem, došlými úhradami. 

 

Úroková sazba 

Je vyhlašována v oznámení banky o úrokových sazbách. 

 

 

2.1.2 Revolvingový úvěr 

 

Revolvingový úvěr je poskytován jako určitá částka (účelově směrována), která je  

klientem postupně čerpána a splátkami doplňována na jeho úvěrovém účtu. 

 

Časový charakter  

Krátkodobý – se splatností do 1 roku  

Střednědobý-  se splatností do 3 let  

 

Účel revolvingového úvěru 

Úvěr je určen k profinancování zejména pohledávek do obvyklé lhůty splatnosti 

v tuzemsku a v zahraničí. Oběţné prostředky lze úvěrovat jako celek, nebo se na kaţdý 

jednotlivý druh oběţných prostředků poskytuje samostatný úvěr. Úvěr se poskytuje 

maximálně do předpokládané celkové výše oběţných prostředků nebo konkrétních druhů 

oběţných prostředků. Ve zdůvodněných případech lze úvěr vyuţít i na profinancování 
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krátkodobě se opakujícího výkyvu v zásobách v souvislosti s odkupem a spotřebou v krátkém 

časovém intervalu (obvykle do jednoho měsíce). 

 

Revolvingový  úvěr lze klientovi poskytnout dvěma způsoby: 

 

 S jedním limitem - v rámci kterého můţe klient podle svých potřeb čerpat a splácet 

úvěr do termínů sjednaných ve smlouvě o revolvingovém úvěru. 

 Se základním a aktuálním limitem - který můţe klient čerpat na základě sjednaných 

aktuálních limitů, jejichţ výše je vţdy niţší, neţ je výše základního limitu, maximálně 

je rovna základnímu limitu. Takto sjednaný úvěr umoţňuje banka operativně reagovat        

na finanční situaci klienta a prostřednictvím aktuálního limitu usměrňovat např. podle 

výše zastavených pohledávek) výši poskytovaného úvěru.  

 

 

Čerpání a splácení revolvingového úvěru 

Úvěr je moţno čerpat opakovaně podle poţadavku klienta, o splátky provedené         

do termínu sjednaného ve smlouvě se zvyšuje nečerpaná část úvěru. Úvěr se pouţívá 

k přímému zaplacení potřeb. Nelze-li úvěr takto účelově pouţít, převádí se na běţný účet 

klienta. V těchto případech účelovost pouţití finančních prostředků banka následně ověřuje. 

Úvěr se splácí ke konečnému dni splatnosti: 

Bez sjednaného splátkového kalendáře 

Postupně podle splátkového kalendáře. To znamená, ţe na základě jedné smlouvy 

o revolvingovém úvěru se kombinuje revolvingový úvěr a úvěr s postupným splácením. 

 

Úroková sazba 

Revolvingový úvěr můţe být poskytován pouze s pohyblivou úrokovou sazbou. Úroky 

hradí klient měsíčně, eventuelně čtvrtletně, a to v termínech dohodnutých ve smlouvě             

o úvěru.  

 

2.1.3 Investiční úvěr 

 

Jedná se o úvěr na pořízení hmotného, případně nehmotného investičního majetku 

(staveb včetně projektů, strojů a zařízení nebo jejich souborů apod.), a to do výše smluvní 

ceny. Ve zcela ojedinělých případech můţe být účelem úvěru i půjčka podnikům ve skupině, 

která slouţí k financování jejich provozních a investičních potřeb, např. dceřiných 

společností. 

 

Časový charakter  

Střednědobý 

Dlouhodobý se splatností aţ 15 let 

 

Účel úvěru  

Úvěr je určen na profinancování: 

Provozních potřeb vyplývajících z podnikatelské činnosti klienta 

K pořízení hmotného, event. nehmotného (investičního) majetku. 

Úvěr se poskytuje maximálně do předpokládané výše úvěrovaných potřeb, u investiční 

části úvěru aţ do výše smluvní ceny 
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Čerpání a splácení úvěru 

Úvěr je moţno čerpat jednorázově nebo postupně. Úvěr se pouţívá k přímému 

profinancování potřeb na základě předloţených dokladů. Nelze-li úvěr takto účelově pouţít 

(čerpat), převádí se na BÚ klienta s tím, ţe účelovost pouţití peněţních prostředků banka 

ověřuje následně, a to např. na základě údajů z účetnictví klienta.  

Úvěr je moţno splácet jednorázově, postupně nebo postupně anuitně ve smlouvě 

dohodnutých termínech. 

 

Úroková sazba 

Pevná nebo pohyblivá 

 

 

2.1.4 Kontokorentní 

 

Kontokorentní úvěr je poskytován na běţném účtu klienta, který je zvláštním typem 

běţného účtu, na kterém se sjednává na základě smlouvy o kontokorentním úvěru moţnost 

čerpání peněţních prostředků do debetního zůstatku (kontokorentní úvěr) po určitou dobu      

a do určité výše neboli limitu za sjednanou úrokovou sazbu a sjednaných podmínek.  

 

Časový charakter  

Krátkodobý do 1 roku. Kontokorentní úvěr lze prolongovat, maximálně však aţ           

o 1 rok. Prolongací se nemění jeho časový charakter. 

Střednědobý – se splatností maximálně do 3 let 

 

Účel úvěru 

Kontokorentní úvěr je určen zejména k profinancování provozních potřeb 

vyplývajících z podnikatelské činnosti klienta. 

V rámci kontokorentního úvěru nelze financovat potřeby delšího, neţ krátkodobého 

charakteru. Klient je povinen kdykoli na výzvu banky prokázat, ţe kontokorentní úvěr pouţil, 

popřípadě pouţívá, k účelu sjednanému ve smlouvě o kontokorentním úvěru. 

 

Čerpání a splácení kontokorentního úvěru 

Klient je oprávněn před konečným dnem splatnosti čerpat kontokorentní úvěr               

i opakovaně, nesplácená částka kontokorentního úvěru však nesmí přesáhnout limit sjednaný 

ve smlouvě. Klient můţe splácet úvěr kdykoli, nejpozději však do konečného data splatnosti 

(tj. den, do kterého musí být vráceny veškeré peněţní prostředky poskytnuté klientovi). 

  

Úroková sazba 

Z kreditního zůstatku – vyhlašovaná úroková sazba, která je publikována v Oznámení 

banky, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a úvěru. 

Z debetního zůstatku – pohyblivá, sjednaná ve smlouvě o kontokorentním úvěru podle 

zásad uvedených v Instrukci úrokové sazby-systém závazných pravidel. 

Metoda úročení je stanovena na skutečný počet dnů čerpané částky. 

 

Další charakteristiky 

Ve smlouvě o kontokorentním úvěru lze sjednat jeden limit na celou dobu trvání 

obchodu nebo více limitů pro čerpání úvěru ve sjednaných obdobích. Sjednaný limit 

debetního zůstatku je nepřekročitelný, tzn. ţe nelze sjednat jeho krátkodobé překračování. 
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Banka můţe klientovi v souladu se zásadami své obchodní politiky na základě jeho 

ţádosti, v termínu splatnosti dříve poskytnutého kontokorentního úvěru, poskytnout další 

kontokorentní úvěr i v případě, ţe klient v tomto termínu vykazuje na běţném účtu debetní 

zůstatek. 

V případě potřeby můţe klient čerpat kontokorentní úvěr a současně jej i splácet dle 

svých aktuálních potřeb. 

Umoţňuje provádění platebního styku a poskytování dalších sluţeb ve stejném 

rozsahu jako běţný účet, tj. hotovostní a bezhotovostní vklady a výběry, moţnost rezervace  a 

blokace prostředků na účtu, moţnost pouţívání šekové kníţky, platební karty, moţnost 

zadávání trvalých příkazů a automatických převodů. 

Běţný kontokorentní účet je moţné zřídit rovněţ organizačním sloţkám klienta. 

 

 

2.1.5 Bankovní záruky 

 

Bankovní záruka je zajišťovací prostředek, kterým lze zajišťovat jak peněţitou, tak       

i nepeněţitou pohledávku věřitele a zároveň závazek dluţníka, přičemţ nárokem věřitele       

ze záruky je vţdy pouze peněţité plnění banky. Pokud tedy záruka zajišťuje nepeněţitou 

pohledávku, je aţ do výše částky uvedené v záruční listině zajištěn odpovídající peněţitý 

nárok věřitele vůči bance pro případ, ţe by dluţník nesplnil nepeněţitý závazek zajištěný 

bankovní zárukou. 

 

Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, ţe uspokojí 

věřitele do výše určité finanční částky podle obsahu záruční listiny, jestliţe určitá třetí osoba 

(dluţník) nesplní určitý závazek nebo nebudou splněny jiné podmínky stanovené v záruční 

listině. 

 Přímá záruka – záruční listinu, kterou banka vystaví, odesílá přímo věřiteli. 

 Nepřímá záruka nebo protizáruka – banka můţe poţádat (formou protizáruky) jinou 

banku, aby vystavila záruka a odeslala ji věřiteli. 

Výše závazku ručící banky je limitována částkou uvedenou v záruční listině a banka              

je zavázána tuto částku vyplatit jen v případě splnění podmínek v záruční listině stanovených. 

 

Časový charakter 

Krátkodobý se splatností do 1 roku. 

Střednědobý se splatností do 5 let. 

Dlouhodobý se splatností nad 5 let. 

  

Smlouva o poskytnutí bankovní záruky 

Smlouva o poskytnutí bankovní záruky (tj. smlouva mandantní) vymezuje vztah banky 

(mandatáře) a klienta (mandanta), který o poskytnutí obchodu ţádá. Smlouva se řídí právním 

řádem ČR, zejména obchodním zákoníkem. V rámci jednoho záručního obchodu uzavírá 

banka s klientem jednu smlouvu o poskytnutí bankovní záruky, na jejímţ základě se 

poskytuje obvykle jedna záruka k zajištění jednoho závazku dluţníka vůči věřiteli. Na základě 

jedné smlouvy tedy vystaví obvykle jednu záruční listinu. 

 

 

 

 

 



 

  6 

Záruční listina 

Bankovní záruku poskytuje banka na základě Smlouvy, kterou uzavře s dluţníkem, 

jeho závazek má být zajištěn. Z této smlouvy vyplývá pouze závazek banky poskytnout 

záruku za podmínek ve smlouvě stanovených. Ke vzniku je nezbytné písemné prohlášení 

banky v záruční listině, ţe uspokojí věřitele do určité peněţní výše v případě, ţe dluţník, 

který poţádal o poskytnutí záruky, nesplní svůj závazek. Výše závazku ručící banky je 

limitována částkou uvedenou v záruční listině. Pro obsah záručního závazku banky je 

rozhodující především obsah Záruční listiny. 

 

2.1.6 Záruka za předloženou nabídku 

 

Patří do kategorie neplatebních bankovních záruk, tj. bankovních záruk, zajišťujících 

jiný neţ platební závazek. Tuto bankovní záruku obvykle poţaduje vypisovatel soutěţe 

(veřejné zakázky, apod.) na dodávku strojů, zařízení, prací a sluţeb. Poskytuje jistotu 

vypisovateli soutěţe (veřejné zakázky, apod.), ţe ten, kdo činí nabídku (dodavatel), bude-li 

jeho nabídka přijata, dodrţí podmínky nabídky. Vţdy vychází z podmínek stanovených 

vypisovatelem soutěţe (veřejné zakázky, apod.) a její obvyklá výše bývá do 5%. 

 

Můţe být poskytnuta jako: 

 Přímá, tzn. ţe jde o přímý vztah mezi ručící bankou a vypisovatelem soutěţe (veřejné 

zakázky, apod.) k zajištění jehoţ pohledávek je záruka vystavena. 

 Nepřímá, tj. ve formě protizáruky jiné bance, která na jejím základě vystaví bankovní 

záruku k zajištění pohledávek vypisovatele soutěţe. Poskytnutí nepřímé bankovní 

záruky (protizáruky) připadá obvykle v úvahu v případech, kdy právní předpisy          

o zárukách v zemi vypisovatele soutěţe ukládají, aby ručící bankou vypisovatele byla 

banka se sídlem v zemi vypisovatele soutěţe. Jedná se zejména o bankovní záruky 

k zajištění pohledávek vypisovatelů soutěţí. 

 

 

2.1.7 Bankovní záruka za vrácení provedeného platu předem (za vrácení 

akontace) 

 

Pro účely třídění v rámci banka, je zahrnuta do kategorie neplatebních bankovních 

záruk, tj. bankovních záruk zajišťujících jiný neţ platební závazek. 

 

Poskytnutím bankovní záruky se banka zavazuje, ţe vrátí odběrateli plat předem (tzv. 

akontaci), tj. částku kterou odběratel uhradil dodavateli před tím, neţ obdrţel plnění dle 

smlouvy uzavřené s dodavatelem v případě, ţe dodavatel např. nedodá vůbec nebo nedodá   

ve smluveném mnoţství či stanoveném čase. 

 

Při obvyklých podmínkách představuje akontace cca 10 – 20%smluvní ceny, můţe být 

ale i vyšší. Její výše vţdy vyplývá z uzavřené smlouvy dodavatele s jeho odběratelem. Můţe 

obsahovat ustanovení o sniţování zaručené částky, např. v relaci k plnění dodávek 

dodavatelem. Můţe být poskytována za vrácení nejen akontované částky, ale i úroků 

počítaných ode dne úhrady akontace do dne jejího případného vrácení. 
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2.1.8 Bankovní záruka za zaplacení platebních závazků 

 

Jde o bankovní záruku platební, tj. bankovní záruku zajišťující splnění platebního 

závazku, který vyplvá z kupních (např. zaplacení faktury) a jiných smluv (např. smlouvy        

o finančním pronájmu – tj.leasingu, smlouvy o poskytnutí finančního úvěru). 

 

Je obvykle poskytnuta aţ po podpisu kupní nebo jiné smlouvy mezi např. odběratelem 

(dluţníkem) a jeho dodavatelem (věřitelem) a navazuje na podmínky pro bankovní záruku, 

především pokud jde o výši částky, specifikaci splátek, úroky, termíny, platební instrumenty. 

Výše bankovní záruky zpravidla zajišťuje nejen vrácení jistiny, ale i úhradu úroků. Zaručená 

částka se zpravidla sniţuje o kaţdou provedenou platbu. 

 

 

2.1.9 Eskontní úvěr 

 

Eskontní úvěr poskytuje banka klientovi odkupem směnky před její splatností. 

Podmínky eskontu směnek se v jednotlivých bankách liší, zpravidla se však shodují 

v následujících oblastech: 

Směnka musí obsahovat všechny podstatné náleţitosti. 

Jde o směnku obchodní. 

Všechny osoby zavázané ze směnky jsou dostatečně bonitní. 

Délka zbytkové splatnosti nepřevyšuje určitou dobu. 

Směnečná částka dosahuje určité minimální výše. 

 

Časový charakter  

Krátkodobý – se splatností do 1 roku  

 

Účel úvěru 

Eskontní úvěr se vyuţívá pro krátkodobé financování potřeb podniků. Podstatou 

eskontního úvěru je odkup směnky obchodní bankou před lhůtou její splatnosti. Předmětem 

odkupu se tedy stává směnka za zboţí, sluţby či jiné statky, která představuje nástroj platby 

mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel je nazýván emitentem směnky, dodavatel je 

nazýván remitentem. 

 

Čerpání a splácení 

Jednorázově na běţný účet.  

Jednorázově v platební den směnky. 

 

Cena 

Výše eskontní provize se řídí sazebníkem platným v době poskytnutí eskontního 

úvěru. Má charakter zpracovatelského poplatku, který je nevratný. Klient ji hradí formou 

sráţky ze směnečné sumy při eskontu. 

 

Úroková sazba  
Úroková sazba pevná. Jednorázovou sráţkou ze směnečné sumy při eskontu hradí 

klient i úroky. Úroky se sráţí za dobu, která začíná dnem eskontu a končí dnem platebním. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bnka
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2.1.10 Dokumentární Akreditiv 

 

Smlouvou o otevření akreditivu se zavazuje banka příkazci (kupující), ţe na základě 

jeho ţádosti poskytne určité osobě (oprávněnému, prodávající) na účet příkazce určité plnění, 

(převod z účtu) jestliţe oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky, příkazce se 

zavazuje zaplatit bance úplatu.  

Dokumentární akreditiv je akreditiv, kterým banka přejímá závazek poskytnout 

oprávněnému sjednané plnění, jestliţe ten předloţí bance řádně a včas dokumenty 

specifikované v akreditivní listině. 

 

Dokumentární akreditiv řadíme mezi závazkové bankovní instrumenty. Subjekty 

obchodní transakce, sjednávající platbu prostřednictvím dokumentárního akreditivu, si musí 

být vědomy pravidel, které banky dodrţují při aplikaci tohoto instrumentu. 

Banka prověřuje a odpovídá za správnost a úplnost akreditivních dokumentů        

podle akreditivních podmínek. Na jejich soulad s akreditivními podmínkami váţe banka 

vyplácení akreditivem stanovené částky. Banka nekontroluje a neodpovídá za splnění 

podmínek kontraktu. Dokumentární akreditiv je abstraktní platební nástroj. Závazek banky 

má abstraktní povahu, je tedy nezávislý na důvodu, který vedl ke vzniku smlouvy                   

o akreditivu, i na právním vztahu mezi příkazcem a beneficiantem. Při splnění akreditivních 

podmínek ze strany beneficianta je banka povinna splnit svůj závazek a zaplatit akreditivní 

částku. Klient, na jehoţ příkaz je akreditiv vystaven, získá akreditivní dokumenty a dodané 

zboţí aţ po jeho zaplacení. 

 

Z hlediska postavení a úlohy banky lze rozlišit importní a exportní akreditiv. 

 

2.1.10.1 Importní akreditiv 

Importní akreditiv vystavuje tuzemská banka na základě ţádosti svého klienta (nebo 

jiné osoby) ve prospěch zahraničního dodavatele. Banka zaujímá postavení vystavující banky        

a vstupuje do neodvolatelného závazku za svého klienta (příkazce). S tímto závazkem je     

pro banku spojeno úvěrové riziko. Bankou poţadovaný způsob jeho zajištění se odvíjí           

od bonity klienta. 

 

Český občan (odběratel) nakupuje zboţí ze zahraničí, poţádá svou banku v ČR, aby 

zaplatila prodávajícímu (dodavateli) na jeho účet v zahraniční bance. 

 

2.1.10.2 Exportní akreditiv 

Exportní akreditiv je vystaven zahraniční bankou z příkazu kupujícího (zahraničního 

odběratele zboţí nebo sluţeb) ve prospěch exportéra. Tuzemská banka vystupuje v tomto 

případě v úloze avizující, resp. potvrzující banky. 

 

Zahraniční občan (odběratel) nakupuje zboţí v tuzemsku (ČR), dá příkaz své bance,            

aby ve prospěch prodávajícího (občan ČR) zaplatila na jeho bankovní účet v tuzemsku. 
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2.1.11 Forfaiting 

 

Forfaiting je metoda financování zaloţená na prodeji jednotlivých pohledávek s delší 

dobou splatnosti, vznikajících zejména při prodeji investičních celků, strojírenských výrobků 

apod. Odkup pohledávek provádí specializovaná forfaitingová společnost bez regresu         

(tzn. bez moţnosti zpětného postihu dodavatele v případě, ţe odběratel nezaplatí). 

 

 

Předmětem odkupu mohou být pohledávky, které splňují tyto podmínky: 

 Jde o pohledávky s dobou splatností minimálně 90-180 dní, splatnost pohledávek však 

můţe být i delší (aţ 5-8 let). 

 Pohledávky musí být zajištěné, např. směnkami avalovanými bankou, akreditivy 

s odloţenou splatností, bankovními zárukami. Forfaiter nepřebírá úvěrové riziko 

odběratele, ale úvěrové riziko banky. 

 Pohledávky musí být nenominované ve volně směnitelných měnách. 

 Výše pohledávky musí dosáhnout určité minimální výše. 

 

Forfaiting je vhodný zejména pro firmy dodávající zahraničním odběratelům zboţí 

nebo sluţby větších hodnot, zejména investiční celky. Pomocí forfaitingu jednak omezí, 

respektive vyloučí rizika spojená s odběratelem, jeho vývojem devizového kurzu, jednak 

získají provozní kapitál, ke kterému by se jinak dostaly aţ po velmi dlouhém čase. 

 

Náklady forfaitingu zahrnují tyto sloţky: 

 Diskont – jde o částku, kterou si forfaitér banka sráţí z celkové výše pohledávky při 

jejím odkupu (výše diskontu závisí na riziku země, banky, době splatnosti pohledávky, 

měně a dalších faktorech). 

 Závazkovou provizi si forfaiter banka účtuje za náklady spojené s drţbou pohotových 

finančních prostředků v době od sjednání kontraktu do odkoupení pohledávky. 

 

2.2 Společné charakteristiky bankovních produktů 

2.2.1 Úroková sazba 

 

Úroková sazba je cena zapůjčených peněz. Obvykle je vyjadřována v procentech        

na roční bázi (per anum, p.a.). Úroková sazba můţe být stanovena jako pevná, proměnná nebo 

plovoucí. 

 

Pevná úroková sazba je sazba, jejíţ výše je neměnná pro období úrokové sazby. Výši 

pevné úrokové sazby stanovuje banka dle svých zásad a v závislosti na finančních trzích,      

na kterých se nefinancuje. Není-li konkrétní výše pevné úrokové sazby uvedena ve smlouvě    

o úvěru, oznámí ji banka klientovi písemně vţdy před začátkem období úrokové sazby. 

 

Proměnná úroková sazba je sazba, jejíţ výše je stanovovaná pro období úrokové 

sazby jako součet sjednané referenční sazby platné v rozhodný den a dohodnuté marţe. 

 

Plovoucí úroková sazba je sazba stanovovaná jako součet sjednané referenční sazby a 

dohodnuté marţe. Výši plovoucí úrokové sazby je banka oprávněná průběţné upravovat 

v závislosti na změnách referenční sazby. 
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Základní úroková sazba je jakákoli úroková sazba banky označená jako základní. Výši 

a určení základních sazeb stanoví banka podle svých zásad a v závislosti na finančních trzích, 

na nichţ se refinancuje, a to s účinností ode dne zveřejnění v provozních prostorách banky. 

 

Referenční sazba je veřejně vyhlašovaná sazba kótovaná na finančních trzích nebo 

bankou, na kterou odkazuje smlouva o úvěru při stanovení způsobu určení výše úrokové 

sazby. 

2.2.2 Bonita 

  

Při koncipování úvěrové politiky vychází kaţdá banka z respektování dvou zásad, a to 

zásada návratnosti úvěru, která je spojena se schopností dluţníka splatit poskytnutý úvěr       

ve sjednané lhůtě a zásada výnosností úvěru, která je spojena s výší úrokového výnosu                 

z poskytovaného úvěru. 

 

Banka je vystavena v současné době zvýšenému bankovními riziku, tudíţ zpřísňuje 

hodnocení klientů, coţ značně znevýhodňuje řadu podnikatelských subjektů, které nejsou 

schopny zajistit dostatečný finanční zdroj krytí pro poskytovaný úvěr. 

 

Proto jedním z nejdůleţitějších nástrojů vyuţívaných k zajištění úvěrů patří: 

 Prověrka úvěrové způsobilosti (bonity klienta ) 

 Limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty 

 

 

2.2.3 Rating 

 

Alfanumerické vyjádření bonity podniku. Představuje komplexní hodnocení určitého 

subjektu s cílem odhadnout jeho současnou a budoucí schopnost splácet včas a řádně přijaté 

závazky. Provádí nezávislá (ratingová) agentura, která se opírá o kvalitativní i kvantitativní 

metody finanční analýzy a bere v potaz veškeré externí i interní informace. Po vyhodnocení 

získaných informací a zhodnocení veškerých známých rizik, přidělí agentura hodnocenému 

subjektu odpovídající retingovou známku, jenţ je vyjádřením schopnosti hodnoceného 

subjektu plnit své závazky, konkrétně jistinu a úroky. 

 

2.2.4 Zajištění 

 

Veškeré právní a ekonomické instrumenty, kterými je zajišťováno splnění platebních   

a dalších povinností klienta z úvěrového vztahu. Úvěrové zajištění (zajišťovací instrumenty) 

se nejčastěji člení ze dvou hledisek: 

 

Podle povahy se rozlišuje zajištění osobní a věcné. 

Osobní zajištění, kdy bance ručí za její pohledávku, kromě příjemce úvěru ještě dalším, 

třetí osoba (ať uţ fyzická či právnická). 

Věcné zajištění dává bance právo na určité majetkové hodnoty toho, kdo zajištění 

poskytuje (zpravidla příjemce úvěru). 
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Podle svázanosti se zajišťovanou pohledávkou rozlišujeme zajištění akcesorické  a abstraktní. 

   Akcesorické zajištění je takové, kdy zajištění je těsně a nerozlučně spojeno                       

se zajišťovanou pohledávkou. Zanikne-li pohledávka, zaniká i zajištění. 

Abstraktní zajištění naproti tomu představuje samostatně stojící právo, které je nezávislé 

na zajišťované pohledávce. S uspokojením pohledávky zajištění nezaniká, subjekt 

poskytující zajištění má však právo na jeho vrácení. To dává moţnost vyuţívat tohoto 

zajištění k opakovanému poskytování úvěrů. 

2.2.5 Cenové podmínky 

 

Za sluţby spojené s poskytováním aktivního obchodu je klient povinen zaplatit bance 

ceny řádně a včas. 

 

Poplatek za zpracování: Bance náleţí za zpracování úvěru jednorázová odměna, jejíţ 

výši a splatnost stanoví Smlouva o úvěru. I pokud by klient úvěrovou částku zcela nebo zčásti 

nečerpal, je povinen zaplatit poplatek za zpracování v plné výši. 

 

Závazková provize: Za rezervaci peněţních prostředků náleţí bance závazková provize 

z nečerpané části úvěrové částky za dobu od prvního dne období čerpání včetně       do 

předposledního dne období čerpání nebo prodlouţeného období čerpání. 

 

Placení: Klient je povinen platit pohledávky z úvěru v  termínech a částkách dle 

smlouvy o úvěru. Výši splátky oznámí banka klientovi písemně. 

 

Způsob úhrady: Pohledávky z úvěru klient hradí prostřednictvím běţného účtu. Klient 

je povinen zajistit dostatek disponibilních peněţních prostředků na běţném účtu k úhradě 

splatné částky v den její splatnosti; banka je oprávněná peněţní prostředky v odpovídající výši 

z běţného účtu inkasovat. 
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3 Využitelnost konkrétního produktu v praxi 
 

Pro snadnější pochopení těchto produktů, je zvolena začínající podnikatelka cukrářka     

fa Anička, která nás provede moţnostmi vyuţití úvěrových produktů v praxi. 

Anička je zručná hospodyně, která peče dorty, cukroví pro svou rodinu a známé. Protoţe 

její výrobky mají úspěch a má dostatek odbytu, rozhodne se podnikat. Jelikoţ se fa Anička 

rozhodla podnikat, prvním krokem pro průběh platebních transakcí je zaloţení běţného účtu. 

 

3.1 Běžný účet 

Na tento účet přichází fa Anička platby od odběratelů (kupujících) a zároveň z něj 

provádí platby svým dodavatelům (prodávajícím). Tento běţný účet slouţí jen jako platební 

nástroj a neposkytuje zatím ţádné jiné výhody. Mezi základní bankovní poplatky u produktů 

lze počítat například poplatek za vedení běţného účtu nebo za vydání či vedení debetní nebo 

kreditní karty.  

Za vedení účtu a sluţby s tím spojené má banka právo na úplatu, která je sjednána     

mezi bankou a klientem.  

Sjednání úplaty se můţe stát trojím způsobem: určením konkrétní výše úplaty, určením 

určitého způsobu stanovení výše úplaty, odkazem na ceník banky. Sjednání výše úplaty 

konkrétní částkou se v bankovní praxi prakticky nevyskytuje. Způsob úplaty můţe záleţet 

například v určení výše úplaty jako procento nebo promile ze stanovené částky, ale je i moţný 

jiný dostatečně určitý způsob.
2 

 

Pro názornost uvádím v tabulce 3.1 základní poplatek např. Komerční banky (dále jen 

KB) za vedení běţného účtu a tabulka 3.2 vybrané poplatky KB při bezhotovostním 

platebním styku. 

 

Tabulka 3.1 Základní poplatek KB za vedení běţného účtu 

Běţný účet v Kč a cizí měně 50/měsíc 

Zdroj: www.kb.cz 

 

Tabulka 3.2 Vybrané poplatky KB při bezhotovostním platebním styku 

Bezhotovostní poplatky Cena v Kč 

Internetové bankovnictví Mojebanka 4 

Účetní poloţka na pasivní straně 5 

Účetní poloţka na vrub a ve prospěch účtu z a do jiné banky 2 

Úhrady ze zahraničí EuroPlatba do 50 000 EUR 145 

Úhrady do zahraničí EuroPlatba do 50 000 EUR 195 

Zdroj: www.kb.cz 

 

Poplatky se můţou odchylovat v závislosti na individuálním ceníků vybraných bank 

nebo dle sjednaných plateb. Například poplatky za odchozí a příchozí platby se pohybují         

v průměru okolo pětikoruny. Zvolení nejvhodnějšího účtu, vţdy závisí na potřebách 

konkrétního podnikatele. Zřízení účtu dnes banky zpravidla nezpoplatňují. 

 
2
JUDr.Marek, K. Bankovní obchody. Praha : Aspi, 2009, 220 s. ISBN 978-80-7357-433-8. 

http://www.kb.cz/
http://www.kb.cz/
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Řada bank své produkty nabízí zahrnuté v balíčku, které se nazývají konta                

pro svobodná podnikání, studenty apod., a to v odlišných cenových relacích v závislosti        

na poţadavcích klienta jako např. zdarma počet elektronických plateb, platební karty, 

internetové bankovnictví atd. Takţe klient platí pouze jednotnou sumu za celý balíček a nikoli 

za jednotlivé sluţby a transakce. 

 

Pro názornost uvádím v tabulce 3.3 vybrané balíčky běţných účtů KB pod názvem 

efekt start a komplet 1000. 

 

Tabulka 3.3 Vybrané balíčky účtů 

Balíčky účtů Cena v Kč/měsíc 

Efekt start  99 

Zahrnuje tyto produkty a sluţby:  

Vedení běţného účtu v Kč, zasílání jednoho elektronické 

výpisu z účtu s měsíční četností, platabní karta Dynamic Card 

sluţební, Expresní linka KB nebo Mojebanka, 1.-5. účetní 

poloţka pořízená v kalendářním měsící prostřednictvím 

Expresní linky KB a sluţby Mojebanka, 1.-5. účetní poloţka v 

kalendářním měsíci na pasivní straně transakce. 

 

Balíček Efekt start ve variantě s kombinacemi sluţeb 

přímého bankovnictví Expresní linka KB a Mojebanka nebo 

Mojebanka a Přímý kanál nebo Expresní linka KB, Mojebanka 

a Přímý kanál. 

199 

Komplet 1000 2 306 

Zahrnuje tyto produkty a sluţby:  

Spravování dalšího jednoho běţného účtu v cizí měně nebo Kč  

Zasílání jednoho elektronického výpisu z účtu s měsíční 

četností ke kaţdému BÚ, který je veden v rámci tohoto balíčku 

 

Jednu Stříbrnou firemní kartu - pro majitele či zmocněnou 

osobu vydána k hlavnímu balíčkovému BÚ 

 

Internetové bankovnictví Mojebanka vč. Sluţby Přímý kanál 

nebo PC bankovnictví Profibanka 

 

1. aţ 1000. účetní poloţku pořízenou v kalendářním měsíci 

prostřednictvím sluţeb Profibanka a /nebo Přímý kanál z 

hlavního balíčkového BÚ, cena za účetní poloţku zpracovanou 

v rámci mezibankovního plat. styku a cena za zpracování         

na aktivní straně transakce není zahrnuta. 

 

Zdroj: www.kb.cz 

 

Jak je patrno z tabulky 3.3 cena balíčku závisí na rozsahu sluţeb, které se pohybují od 

základní nabídky tj. balíček efekt start za 99 Kč měsíčně aţ za balíček komplet 1000              

za 2 306 Kč. Vţdy je na zváţení samotného klienta, jaké sluţby vyuţije aby si vybral vhodný 

balíček pro své podnikání. 

http://www.kb.cz/
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Pro začínající podnikatelé nabízejí banky nespočetné mnoţství firemních úvěrových 

programů. Banky produkty pro začínající podnikatelé zařazují mezi rychle a dostupné. Hlavně 

start podnikání bývá pro podnikatele těţký a tak musejí mnohdy vyuţít úvěry pro podnikatele. 

Za jakých podmínek můţe začínající podnikatel získat vhodný programový úvěr popisuje 

následující kapitola vybrané úvěrové nabídky bank pro začínající podnikatelé. 

 

 

3.2 Vybrané úvěrové nabídky bank pro začínající podnikatele 
 

Přístup bankovních institucí k malým a středním podnikatelům se mění. Banky 

spouštějí nové projekty, které mají svým klientům nabídnout poradenství a výhody plynoucí   

z jejich vzájemného trvalého vztahu. 

 

Banky jsou vţdy zárukou určité kvality a solidnosti, takţe bankovní úvěry jsou          

ty nejvýhodnější úvěry na celém úvěrovém finančním trhu v České republice. Existují také 

nebankovní úvěry, které poskytují nebankovní společnosti z nebankovního sektoru a tyto 

půjčky jsou uţ o poznání draţší a méně výhodné. Výhodnější podmínky lze získat u bank, ale 

tam musí splňovat přísnější pravidla (dokazování příjmů, účelovost půjčky). U nebankovních 

společností se úvěr zřizuje snadněji, ale podmínky jsou horší. Projeví se to ve vyšších 

úrokových sazbách, poplatcích za půjčku a ručením majetkem. Proto pokud potřebuje 

podnikatel nějaký úvěr, měl by vţdy volit bankovní úvěry. Bankovní instituce nabízejí 

nejmenší úroky a také největší spolehlivost. 

 

Banky se snaţí o co nejefektivnější nabídku úvěrových programu, tak aby spokojenost 

byla na obou stranách. V kaţdém případě záleţí na velikosti, schopnosti a poţadavcích firmy. 

Podnikatelé mají výhodu oproti klasickým občanům v tom, ţe výše půjček je pro podnikatele 

mnohonásobně vyšší a můţou si tak vzít aţ někokolikamilionové úvěry, také však záleţí       

na výši obratu a na moţnostech ručení. 

 

Jaké typy programových úvěrů banky nabízejí zobrazuje tabulka 3.4 vybrané úvěrové 

nabídky jednotlivých bank pro začínající podnikatele.  
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Tabulka 3.4 Vybrané úvěrové nabídky jednotlivých bank pro začínající podnikatele 

Banka Česká obchodní banka Česká spořitelna  Komerční banka Raiffeisenbank 

Název 

produktu 

Malý úvěr  pro podnikatelé 

 

Investiční úvěr 5 Plus nebo Provozní úvěr 5 

Plus 

Profi úvěr Podnikatelská rychlá půjčka 

Min. výše 50 000 Kč není stanovena není stanovena 30 000 Kč 

Max. výše 8 000 000 Kč 5 000 000 Kč 8 000 000 Kč 3 000 000 Kč 

Prokazování 

příjmů 

 

daňové přiznání a finanční 

výkazy za poslední 2 účetní 

období. 

u začínajícího podnikatele je rozhodující 

kvalita a reálnost naplnění podnikatelského 

záměru klienta. Dalším faktorem je ochota 

klienta zapojit do rozběhu podnikání alespoň 

část vlastních prostředků a důleţité jsou i 

moţnosti zajištění úvěru 

daňové přiznání a finanční 

výkazy za poslední 2 

účetní období. 

daňové přiznání za poslední 

uzavřené období. 

Nutné 

dokumentace 

 

doklady o právní subjektivitě 

(ţivnostenský list, výpis z 

obchodního rejstříku), 

daňová přiznání  

doklady o právní subjektivitě (ţivnostenský 

list, výpis z obchodního rejstříku), daňová 

přiznání (u začínajících klientů projekce s 

cash flow), doklady k poţadovanému 

zajištění, doklady prokazující účelovost úvěru 

identifikační dokumenty, 

dokumenty opravňující k 

podnikání, dokumenty 

uvedené výše 

vyplněná ţádost a daňové 

přiznání 

Nutné 

podmínky 

podnikání v oboru min.     
2 roky 
 

zaloţení účtu u ČS 

 

podnikání v oboru min.   

2 roky 

 

schválení na počkání, 

moţnost úvěru nezajištěného 

nemovitostí, úvěr určen pro 

podnikatele s ročními trţbami 

od 300 000 do 60 000 000 Kč 

Úroková 

sazba 

fixní nebo pohyblivá 

úroková sazba s fixací 1, 3 

nebo 5 let (příp. na celou 

dobu splácení)  

u investičního úvěru je garantovaná pevná 

sazba podle zvolené fixace (aktuálně 1 rok 

7,10% p.a. aţ 7,60 p.a. na 10 let) u 

provozního individuálně 

individuální, běţně 7,5%- 

9,9% p.a. 

od 6,7% p.a. 

Poplatky vyhodnocení ţádosti zdarma, 

poskytnutí 0,5% z hodnoty 

úvěru, min 2 000 Kč, vedení 

úvěru 200 Kč měsíčně   

0,5 - 2%z hodnoty úvěru, min. 5 000 Kč posouzení ţádost zdarma; 

poskytnutí úvěru 0,6%z 

částky úvěru, min. 1 000 

Kč, vedení úvěru 300 

měsíčně (600 Kč           

nad 1 milion Kč) 

poskytnutí úvěru 0,5 %, min. 

5 000 Kč předčasné splacení 

zdarma, měsíční vedení   

200 Kč 

Internetové zdroje: www.csob.cz, www.csas.cz, www.kb.cz, www.rb.cz 

http://www.csob.cz/
http://www.csas.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.rb.cz/


 

  16 

Pro poskytování úvěrů začínajícím podnikatelům mají jednotlivé banky různá kriteria. 

Například u KB a ČSOB musí noví klienti předloţit účetní závěrku a daňové přiznání             

za poslední dvě účetní období. Tato podmínka se můţe nově začínajícím podnikatelům jevit 

jako značně omezující. Bonita klienta, zajištění úvěru to vše můţe být překáţkou k získání 

programového úvěru. 

Podnikatel, který si chce zaloţit podnikatelský účet by měl kromě dokladu totoţnosti 

doloţit bance i oprávnění, prostřednictvím kterého můţe podnikat. Nejčastěji se jedná            

o ţivnostenský list anebo o výpis z obchodního rejstříku. 

 

Co na programové úvěry říkají sami podnikatelé? Následující vybrané názory 

podnikatelů z internetových stránek. 

 

Nové sluţby ale zatím nechávají podnikatele chladné. Navíc jsou obecně k poradenství 

ze strany bank velmi skeptičtí. „Tyto nabídky jsem absolvoval a beru je velmi s úsměvem.     

V bance na vás nastoupí většinou mladý pán s kravatou, a kdyţ mu dáte hospodářské 

výsledky za poslední tři roky, tak vám oznámí, ţe vám nic poskytnout nemůţe,“ řekl šéf 

Sdruţení podnikatelů a ţivnostníků Bedřich Danda. Ten ale zároveň přiznává, ţe postoj bank 

se mění. Přičítá to ale spíše konkurenčnímu tlaku neţ vstřícnějšímu postoji.  

To potvrzuje i Martin Dlouhý, ţivnostník provozující svou činnost v oblasti 

stavebnictví: „Nové sluţby určitě vítám, ale měnit kvůli tomu svůj účet rozhodně nebudu.        

S poradenstvím jsem se zatím nesetkal a myslím, ţe podmínky jeho vyuţití nebudou aţ tak 

jednoduché, jak banky prezentují.“ 

Martin Dlouhý si zároveň postěţoval, ţe místo poradenství by raději uvítal niţší 

poplatky spojené s provozem jeho účtu. S tím souhlasí i Bedřich Danda a dodává: „Poplatky   

v našich bankách kritizujeme přes rok a stále se nechtějí chovat lépe….,“ uzavírá pro business 

server Podnikatel.cz svou kritiku předseda Sdruţení podnikatelů a ţivnostníků. 

V řadě případů se začínající podnikatel bez úvěru navíc neobejde. Přesto by však měl 

při uzavírání úvěrové smlouvy dvakrát měřit a pouze jednou řezat. Rozhodně se vyplatí si 

udělat finanční plán na dobu splácení úvěru, ve kterém by měl podnikatel počítat                     

s alternativními variantami zajištění financování své činnosti. Především v prvních měsících 

bývá podnikání často ztrátové a je tak důleţité mít dostatečnou peněţní rezervu. V případě 

úvěru od banky se rovněţ vyplatí drţet se spíše při zemi a i za cenu niţších zisků si vzít úvěr 

na menší obnos. "Radím nenabrat si do začátku příliš vysoké úvěry a počítat raději                   

s podprůměrnými příjmy," uvedl serveru Podnikatel.cz Stanislav Brückner, který provozuje 

restauraci s penzionem. 

Máte v současnosti některý z podnikatelských úvěrů? 

 Ano, nabídky jsme využili.  10% 

 Rádi bychom, ale bohužel nesplňujeme podmínky.  74% 

 Ne, zatím si vystačíme s vlastními prostředky.  16% 

Internetový zdroj: www.podnikatel.cz    

http://www.sdruzenispcr.cz/
http://www.podnikatel.cz/
http://www.podnikatel.cz/databaze-zivnostniku-a-osvc/cestovani-a-pronajem/547/
http://www.podnikatel.cz/
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Banky jsou dnes při poskytovány úvěrů pro podnikatelé velmi opatrné. A často ţádají 

doloţit aţ dvě daňová přiznání. Některé banky vyţadují pouze 1 daňové přiznání. Ale úplně 

začínající podnikatel bez podaného daňového přiznání, nemá šanci u klasické banky ţádný 

programový úvěr získat. 

 

Programový balíček bychom přirovnali ke skladovým vozům v autosalónu. Tyto vozy 

mají dané parametry, kritéria obdobně jako programový balíček má 2 účetní období, zajištění, 

omezení výše úvěru. Jsou dané přesně specifikované úvěry a je na zváţení podnikatelé, zda se 

rozhodne pro nějaký typ z programových úvěrů. Na druhé straně pokud nesplní ţadatel tyto 

kritéria, můţe mu banka nabídnout standardní produkt banky. 

 

Protoţe fa Anička nesplňuje kritéria k získání programového úvěrů je nucena vyuţít 

standardní nabídku banky. Na základě její bonity můţe získat odpovídající úvěr nabízený 

bankovními institucemi. Tyto zpravidla neposkytují úvěry klientům, kteří začínají, protoţe 

nejsou dostatečně bonitní. Protoţe získání produktů závisí na bonitě klienta, je pro její rozbor 

popsána následující kapitola. 

 

 

3.3 Bonita 
 

Bonita klienta je pro banku tím nejzákladnějším ukazatelem, který ovlivňuje její 

rozhodnutí, zda úvěr klientovi schválí, či nikoliv. Bonita je klientova finanční situace a 

schopnost klienta splácet úvěr. Kromě ní jsou tu samozřejmě i další faktory, jako je například 

úvěrová historie klienta, kterou banka a dnes uţ i ostatní finanční instituce zjišťují                    

z úvěrových registrů. Nicméně vlastní bonita klienta je v konečném důsledku pro banku stále 

nejdůleţitější. 

 

Banka pro vyhodnocení bonity pracuje se souborem informací, který je výsledně 

zpracován v návrhu financování, jeho název můţe být např. kreditní návrh. 

 

Kreditní návrh 
 

Je podrobná analýza klienta, která se opírá o metody finanční analýzy a bere v potaz 

veškeré externí i interní informace. Po vyhodnocení získaných informací a zhodnocení 

stanoví banka výslednou bonitu. Proces kreditního návrhu se skládá ze dvou části a to 

obchodní analýzy a finanční analýzy. 

 

Část A): Obchodní analýza 
Charakterizuje nefinanční analýzu a opírá se o informace podniku. 

 

1. Vlastnická struktura 

Vývoj vlastního kapitálu - patří zde hotovostní a nehotovostní vklady, navýšení 

ziskem, fúze (splynutí, sloučení, odštěpení atd.) a ostatní změny kapitálu. V případě 

potíţí kdo poskytne podporu (dceřina společnost). 

Historie - vývoj klienta zaloţení, změna vlastníka, změna výroby.  

 

2. Struktura trţeb 

Jak klient funguje – trţby vlastní výroby, trţby z prodeje, riziko trţeb tj. pokud 

převáţná část trţeb od hlavního odběratele, sezónnost, opakující se trţby z majetku, 
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materiálu, zaúčtování dlouhodobých kontraktů, obchodní zvyklosti – přijaté či 

poskytnuté zálohové platby, obvyklá splatnost faktur, důvody pro pokles trţeb atd.. 

 

3. Dodavatelsko odběratelské vztahy 

 Pozice na hlavním trhu, mnoţství konkurence, bariéry vstupu, působnost                    

na evropském, světovém trhu. 

Odběratelé –závislost na odběratelích a to jaký podíl, jejich nahraditelnost, pozice          

na trhu, kdo určuje cenu, pohledávky po splatnosti. 

Dodavatelé- závislost na dodavatelích, jejich nahraditelnost 

 

4. Zhodnocení managementu 

Členové představenstva, jednatelé, vedoucí manaţeři.  

Systém řízení společnosti, kdo a jak činí rozhodnutí, stabilita vlastnictví, organizační 

struktura. 

 

5. Situace v odvětví 

 Základní informace o odvětví, oboru získané od klienta. 

 Určení hlavního trhu, na němţ klient realizuje většinu svých trţeb, trh pro hlavní 

produkt, sezónnost  

 

Část B): Finanční analýza 
Charakterizuje finanční analýzu a vychází z hodnocení velikosti finančních ukazatelů. 

Podkladem k výpočtu jsou finanční, účetní výkazy - roční účetní závěrky, daňová přiznání, 

ekonomické výsledky (rozvaha a výkaz zisku a ztrát). 

 

Finanční analýza obsahuje: 

1. Výpočet analýzy za vyuţití finančních ukazatelů. 

 

Kaţdá banka vlastní podrobný a sloţitý program. Tento program počítá a posuzuje                

z velkého mnoţství ukazatelů a bonitních modelů, např.: 

 

ukazatelé rentability 

ROI- rentabilita vloţeného kapitálu = EBIT(zisk před zdaněním a úroky)/celkový    

kapitál 

ROA – rentabilita celkových vloţených aktiv = EBIT (zisk před zdaněním a úroky)/ 

aktiva 

ROE – rentabilita vlastního kapitálů = EAT (čistý zisk)/vlastní kapitál 

 

Ukazatelé aktivity 

Obrat celkových aktiv = roční trţby/aktiva 

Obrat zásob = roční trţby/zásoby 

 

Ukazatelé zadluženosti 

Celková zadluţenost = cizí kapitál/celková aktiva 

Úrokové krytí =EBIT/úroky 

 

Ukazatelé likvidity 

Běţná likvidita = oběţná aktiva/krátkodobé závazky  
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Pro názornost uvádím bonitní model - index bonity. 

Index bonity je zaloţen na diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Pracuje 

s následujícími 6 ukazateli: 

X1 = cash flow/cizí zdroje 

X2 = celková aktiva/cizí zdroje 

X3 = zisk před zdaněním/celková aktiva 

X4 = zisk před zdaněním/celkové výkony 

X5 = zásoby/celkové výkony 

X6 = celkové výkony/celková aktiva 

 

Index bonity pak můţeme vypočítat z rovnice: 

Bi = 1,5 xi1 + 0,008 xi2 + 10 x i3 + 5  x i4  + 0,3  xi5  + 0,1 x i6 

 

Čím větší hodnotu Bi dostaneme, tím je finančně – ekonomická situace hodnocené fa 

lepší.Přesnější závěry můţeme vyslovit s vyuţitím následující hodnotící stupnice. 

 
extrémně 

špatná

velmi 

špatná
špatná

určité 

problémy
dobrá

velmi 

dobrá

extrémně 

dobrá

-3 -2 -1 0 1 2 3  
 

Výsledkem bonity je stanoveni známky ratingu, která je vyjádřením schopnosti 

hodnoceného subjektu plnit své dluhové závazky, konkrétně splatit jistinu a úroky. Ratingová 

známka se přiděluje podle sedmibodové stupnice v podobě písmena např. AA,B,CCC….
4 

 

2. Struktura pohledávek a závazků 

Struktura pohledávek – po lhůtě splatnosti, pohledávky kryté opravnými poloţkami. 

Struktura závazků – významnost závazků po lhůtě splatnosti. Zálohy přijaté a ostatní 

vůči sociální a zdravotní pojišťovně atd. 

 

3. Posouzení likvidity 

Likvidita označuje dostupnost hotovosti, z jakýchkoli zdrojů, na úhradu závazků 

v krátkodobém horizontu. Zdrojem můţe být hotovost na účtu plus nečerpané 

krátkodobé úvěry, kladný provozní cash flow po odečtení zdrojů na financování 

pracovního kapitálu. 

 

Celkové zhodnocení kreditního návrhu: 

 

Po podrobné analýze se zhodnotí silné a slabé stránky a případná rizika klienta.        

Pro výslednou bonitu banka zohledňuje všechny nasbírané informace z obchodní-nefinanční 

analýzy a z finanční analýzy, ze které zjistí úvěruschopnost klienta. Od bonity ţadatele se 

odvíjí nejen šance na úspěšné schválení úvěru, ale i jeho další parametry, například úroková 

sazba. 

 

Čím vyšší bonitu klient prokáţe, tím niţší úrokovou sazbu z úvěru získá. Je tomu tak 

proto, ţe s niţší ţadatelovou bonitou banka podstupuje vyšší úvěrové riziko, které si 

kompenzuje vyššími úrokovými výnosy z poskytnutého úvěru. 

 
4 

Sedláček Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno : Computer Press, a.s., 2007, 

ISBN 978-80-251-1830-6. 

 

http://www.wuestenrot.cz/
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3.4 Povolený debet 
 

V počátcích podnikání je kapitál fa Anička nedostatečný pro nutné investice a její bonita 

je příliš nízká pro získání výhodnějších finančních prostředků. Na základě její bonity můţe 

získat odpovídající úvěr nabízený bankovními institucemi. Tyto zpravidla neposkytují úvěry 

klientům, kteří začínají, protoţe nejsou dostatečně bonitní. V této začínající fázi ji můţe 

banka poskytnout pouze povolený debet. 

 

Tento druh úvěru by se dal nazvat jako startovací pro podnikatele, jeho výhoda zpravidla 

je okamţitá dostupnost peněţních prostředků, aniţ by banka zkoumala bonitu. Banka zkoumá 

jen její kreditní obrat (veškeré připsané finanční prostředky na běţný účet, tj. došlé platby, 

vklady hotovosti). Protoţe nezkoumá bonitu klienta, účtuje si banka za povolený debet vyšší 

úrok, neţ u jiných vhodnějších úvěrů, které získáme na základě vyšší bonity. Předpokládejme, 

ţe na základě prozkoumání kreditního obratu fa Anička, ji banka nabídne povolený debet 

100 000 Kč. Takto povolený debet ji poskytne na její běţný účet a to do výše sjednané částky 

viz. graf 3.1.  

 

 

Graf 3.1 Povolený debet 
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Zdroj: Vlastní 

 Červená křivka znázorňuje zůstatek na účtu v průběhu měsíce vţdy k určitému 

datu. 

 Šrafovaná část křivky znázorňuje čerpání částky (záporný zůstatek) 

s povoleného debetu, který je úročen debetní úrokovou sazbou. Tato úroková 

sazba můţe zpravidla být mezi 16 – 25% p.a (per annun – za rok). Úročená je 

pouze čerpaná částka, pokud se nečerpá, neplatí se. Platí se pouze za dny 

čerpání. 

 

Tabulka 3.5 znázorňuje podmínky a poplatky u vybraných institucí spojené 

s povoleným debetem. U některých typů poplatků konkrétní cena není uvedena, jelikoţ          

po dobu této práce nebyla zjištěna. Na druhé straně je významné poskytnout kompletní 

informace ohledně poplatků, které daný podnikatel při vyuţití povoleného debetu bude hradit. 
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Tabulka 3.5 Cenové podmínky pro povolený debet 

 

Podmínky 

ČSOB KB RB 

Vyrovnání záporného 

zůstatku do 6 měsíců od 

přečerpání 

 

čerpat lze po dobu aţ 180 

kalendářních dnů (jedenkrát 

během doby splatnosti 

nulový nebo kladný zůstatek) 

 

potvrzení o příjmu 

poţadujete-li limit vyšší 

neţ 10 000 Kč 

 

měsíční obrat na účtu min.   

ve výší 50% úvěrového 

limitu 

 

do 500 000 Kč stávající 

klient (min. 6 měsíců) bez 

zajištění dle výše finn. 

prostředků na BÚ,   

nad 500 000 Kč zajištěn 

avalem na krycí 

blankosměnce 

 

výše limitu od 5 000  

do 150 000 Kč poskytnutá 

výše je závislá na výši 

příchozích plateb na účet 

 

 
Vyhodnocení žádosti o úvěr a poskytnutí 

ČSOB KB RB 

zdarma 200 Kč 200 Kč 

 
Služby a práce spojené s realizací úvěru 

ČSOB KB RB 

do 100 000 Kč – 100 Kč/měsíc 

nad 100 000 Kč – 350 Kč 

/měsíc 

neuvedeno 50 Kč/měsíc 

 

Pokuta za překročení zdrojů 

ČSOB KB RB 

neuvedeno 200 Kč neuvedeno 

Internetové zdroje: www.csob.cz, www.csas.cz, www.kb.cz, www.rb.cz 

 

Úroková sazba 

Při zjišťování podmínek povoleného debetu se u vybraných bankovních institucí 

shoduje doba čerpání tj. 6 měsíců a jedenkrát během této doby nulový nebo kladný zůstatek. 

Úroková sazba se pohybuje v průměru 18,90% p.a. Povolený debet, je také nabízen jako 

součást výhodného programového balíčku pro začínající podnikatele. V těchto programech je 

však povolený debet prezentován jako kontokorent z důvodu stejné funkčnosti produktů. 

Kontokorentní úvěr je podrobně popsán v samostatné kapitole 3.7. 

 

Pro následující výpočet úrokové sazby povoleného debetu se vychází               

z tabulky 3.5 cenové podmínky pro povolený debet. 

 

Z grafu 3.1 povolený debet je názorně vidět, které dny fa Anička čerpala z debetu, 

kolik a jak dlouho. Pro výpočet je pouţitá úroková sazba ČSOB, která je 18,90% p.a. 

Výpočet úroků p.a. (per annun) tzn. za rok. 

 

http://www.csob.cz/
http://www.csas.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.rb.cz/
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18,90%/12 měsíců = 1,575% za měsíc, 0,21% za den 

 

Tabulka 3.6 Úroky povoleného debetu 

Čerpání debetu v Kč Výpočet Úrok v Kč 

3 dny - 10 000 10 000 x 3 x 0,21% 63 

3 dny - 50 000 50 000 x 3 x 0,21% 315 

4 dny - 70 000 70 000 x 4 x 0,21% 588 

3 dny - 20 000 20 000 x 3 x 0,21% 126 

Celkem/měsíc  1 092 

 

 

Předpokládá se, ţe fa Anička za rok při průměrném čerpání 80 000 Kč zaplatí úrok 

z povoleného debetu ve výši  15 120 Kč 

 

80 000 x 18,90%= 15 120 Kč 

 100 

 

Coţ uţ se můţe jevit poměrně vysoká částka s ohledem na výši čerpaného debetu. 

Z tohoto důvodu je tento produkt vyuţitelný pro začínající podnikatelé, respektive               

pro krátkodobé potřeby. Povolený debet by neměl být vyuţíván na financování 

dlouhodobějších investic na to je opravdu příliš drahý. Výhodou je, ţe úvěr lze vyuţívat 

opětovně, vţdy po jeho splacení. 

 

Díky povolenému debetu, který si fa Anička nechala zřídit, získala k dispozici 100 000 

Kč. Tyto peněţní prostředky mohla pouţít na nákup surovin, více péct a oslovit tak více 

potenciálních odběratelů. Díky povolenému debetu se jí zvýšily trţby, zisk a tím se postupně 

zvyšuje její ekonomická síla. Růst ekonomiky zlepšuje ukazatelé rentability, aktivity a 

v konečné fázi bonitu fa Anička. Banka ji na tomto základě nabídne výhodnější řešení její 

finanční situace poskytnutím revolvingového úvěru. 

 

 

3.5 Revolvingový úvěr 
 

Tento úvěr je určen na profinancování pohledávek do lhůty splatnosti nebo                   

na profinancování krátkodobě se opakujícího výkyvu v zásobách v souvislosti s jejich 

nákupem a spotřebou. Revolvingový úvěr se sjednává na úvěrovém účtu, jako určitá výše 

sjednané částky. Vedle běţného účtu je zřízen druhý - revolvingový účet. Výše úvěru tj. 

peněţní částky je sjednaná dle bonity klienta. Banka však na rozdíl od povoleného debetu 

zkoumá detailněji bonitu klienta. 

 

Úvěr je poskytován maximálně do předpokládané celkové výše oběţných aktiv (zásoby, 

pohledávky, peněţní prostředky). Na základě této sjednané částky si klient můţe kdykoliv 

poţádat o převedení peněţních prostředků z revolvingového úvěru na účet běţný a tím 

odstranit svou momentální platební neschopnost, která vyplývá z výše aktuální potřeby 

nákupu např. zásob. V případě nedostatku peněţních prostředků, podá fa Anička ţádost bance 
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o čerpání úvěru, aby ta převedla peněţní prostředky z revolvingového účtu na BÚ.               

Na druhé straně v momentě, kdy má klient dostatek peněţních prostředků, které v nejbliţší 

době nebude potřebovat, podá ţádost o splátku volné částky na BÚ tak, aby banka převedla 

z BÚ na revolvingový účet a tím se sníţila záporná částka. Tímto způsobem čerpá a reguluje 

úvěr dle potřeby. Úrok platí z vyčerpané částky, v závislosti na vyčerpané částce 

z poskytnutého limitu. 

 

Jak uţ bylo zmíněno revolvingový úvěr je zřízen jako samostatný revolvingový účet. 

Pro názornost je zobrazen graf 3.2 Běţný účet a graf 3.3 Revolvingový úvěr. 

 

Graf 3.2  Běţný účet 
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Modrá křivka znázorňuje zůstatky peněţních prostředků v závislosti na příchozích a 

odchozích plateb. Zůstatkový stav běţného účtu se pohybuje jen v kladných hodnotách, 

protoţe se jedná o depozita fa Anička. 
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Graf 3.3 Krátkodobý úvěr revolvingový 
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 Červená křivka znázorňuje zůstatek revolvingového úvěru v daných dnech. 

 Černě vyšrafovaná část znázorňuje daný objem vyčerpaného revolvingového 

úvěru, z kterého se bude kalkulovat úrok. 

 Fialově vyšrafovaná část znázorňuje objem nečerpané částky, ze které se bude 

kalkulovat poplatek bance za rezervací zdroje - závazková provize. V případě 

potřeby čerpání úvěru musí mít banka rezervované finanční prostředky. 

 

Z výše uvedeného grafu je patrno, ţe např. třetí den poţádala fa Anička banku             

o čerpání částky ve výší 1,4 mil. Kč. Devět dní mohla hospodařit s finančními prostředky 

převedenými na běţný účet. Dvanáctý den podala ţádost o sníţení čerpané částky 

revolvingového úvěru převodem z BÚ na revolvingový úvěr. 

 

Z této analýzy vyplývá: čím větší vyčerpaná částka daného limitu, tím vyšší bude 

poplatek za úrok a niţší poplatek za rezervaci zdrojů. Výhoda je v placení úroku                     

z vyčerpaného zůstatku na revolvingovém účtu, proto by fa Anička měla sledovat stav 

běţného účtu a převádět nadlimitní peněţní prostředky na revolvingový účet. Vzhledem 

k regulaci je revolvingový úvěr časově a administrativně náročnější. 

 

Cenové podmínky pro podnikatelské úvěry vybraných bank. 

 

Ceny a poplatky pro revolvingový úvěr jsou zahrnuty v sazebníku základních poplatků 

podnikatelských úvěrů viz tabulka 3.7 Cenové podmínky pro podnikatelské úvěry vybraných 

bank.Tyto ceny platí pro revolvingový, investiční a kontokorentní úvěr. 
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Tabulka 3.7 Cenové podmínky pro podnikatelské úvěry vybraných bank 

Banka 
Česká obchodní 

banka 
Česká spořitelna  Komerční banka Raiffeisenbank Raiffeisenbank 

Název podmínky obecně podmínky obecně podmínky obecně podmínky obecně 
v obsluze firemních 

center 

Komplexní 

zpracování a 

vyhodnocení 

žádosti o úvěr 

0,3% min. 2 000 Kč 

stanoví se 

individuálně, 0,5% aţ 

2% z hodnoty úvěru, 

min. 5.000 Kč , max. 

150 000 Kč včetně 

příslibů 

podnikatelský úvěr - 

0,3% p.a. min. 5 000 

Kč max. 30 000 Kč 

podnikatelský úvěr 

pokud jsou roční trţby 

ve výši od 300 tisíc do 

30 milionů korun 

0,1% min. 5 000 Kč 

Za realizaci úvěru 

(příslibu úvěru) 

0,5% z výše úvěru 

min. 5 000 Kč 
neuvedeno 

0,6% p.a. min. 5 000 

Kč 
neuvedeno 

do 1 mil. 1% min.  

6 000 Kč nad 1 mil. 

0,4% min. 10 000 Kč 

Rezervace zdrojů 
0,1 - 3,5% p.a. z 

nečerpané výše úvěru 

stanoví se 

individuálně 0,5% aţ 

1% p.a. z nečerpané 

částky úvěru 

0,5% p.a. 0,6% p.a. 0,6% p.a. 

Spravování úvěru 

 

min. 500 Kč za měsíc 

 

300 Kč za měsíc  

 

do 100 tis. = 600 Kč 

do 1 mil. = 600 Kč 

nad 1 mil. = 600 Kč 

 

do 3 mil.= 300 Kč  

nad 3 mil. = 500 Kč 

 

do 3 mil.= 300 Kč  

nad 3 mil. = 500 Kč 

 

Změna smlouvy   

z podnětu klienta 

neuvedeno 

 

0,3% z aktuálního 

zůstatku, min. 2.500 

Kč 

0,6% min. 5 000 Kč neuvedeno 
0,3% z mimořádné 

splátky, min. 5 000 Kč 

Základní úroková 

sazba 
individuálně 6,30% p.a. 4% p.a. 3,95% p.a. individuálně 

Internetové zdroje: www.csob.cz, www.csas.cz, www.kb.cz, www.rb.cz.

http://www.csob.cz/
http://www.csas.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.rb.cz/
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Sazebník vybraných bankovních institucí pro podnikatelské úvěry se týká 

standardizovaných úvěru pro podnikatelé, které banky nabízejí. Vyznat se ale v sazebnících 

bankovních poplatků jednotlivých bank nebývá pro klienty jednoduché. Kaţdá z bank totiţ 

publikuje sazebník ve svém stylu i formě a často pro stejné sluţby vyuţívá i odlišné termíny 

neţ konkurence, coţ znemoţňuje klientům porovnání stejných produktů od více bank. 

Z tabulky je patrná odlišnost vybraných poplatků bankovních institucí kde rozhodující roli má 

konkurence. Vedle jednorázových bankovních poplatků banky klientům účtují řadu dalších 

průběţných poplatků. 

Pro podnikatele je naopak velmi důleţitá cena za poskytnutý úvěr – tedy úroková míra, 

kterou banka nabízí. Stejně jako u běţných občanů, tak i podnikatelů se dále týkají nejrůznější 

poplatky za zpracování ţádosti o úvěr a za vedení úvěrového účtu, které navyšují skutečně 

placenou cenu. Úroková sazba je uvedena jako základní úroková sazba, protoţe se stanovuje 

individuálně a to na základě bonity, a na schopnosti vyjednávat. Klient ţádající o úvěr můţe 

argumentovat, ţe v jiné bance nabízejí výhodnější úrok a pak uţ záleţí jak se obě strany 

dohodnou. Situace není na první pohled příliš jednoduchá, niţší úroková sazba některé banky 

můţe být více neţ vyváţena vyššími poplatky. 

 

Pro následující rozbor ročních poplatků revolvingového úvěru vycházíme viz výše          

z grafu 3.3 Revolvingový úvěr, který simuluje denní čerpání úvěru za jeden měsíc a sazeb         

z tabulky 3.7 Ceník podnikatelských úvěrů. 

 

 

Prvním krokem pro moţnost čerpání získaného revolvingového úvěru je podmíněné 

zaplacení jednorázového poplatku za zpracování, vyhodnocení ţádosti a za realizaci úvěru. 

 

Jednorázové poplatky 

 

Tabulka 3.8 Jednorázové poplatky 

KB Sazba Výpočet Poplatek 

Komplexní zpracování a 

vyhodnocení ţádosti o úvěr 

0,3%p.a. 

min 5 000 Kč 0,3%z 1,4 mil = 4 200 Kč  5 000 Kč 

Za realizaci úvěru (příslibu 

úvěru) 

0,6%p.a. 

min. 5 000 Kč 
0,6%z 1,4 mil = 8 400 Kč  8 400 Kč 

Celkem jednorázový poplatek   13 400 Kč 

Následně lze získaný revolvingový úvěr čerpat. Po dobu čerpání revolvingového úvěru 

je nutno zaplatit související průběţné poplatky tj. spravování úvěru, závazková provize a úrok. 

Průběžné poplatky 

 

Tabulka 3.9 Spravování úvěru 

KB Sazba Výpočet Poplatek 

Spravování úvěru 

do 100 tis. = 600 Kč 

do   1 mil. = 600 Kč 

nad 1 mil. = 600 Kč 

600 Kč/měsíc 

7 200 Kč/rok 
7 200 Kč 
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Za rezervaci zdrojů náleţí bance závazková provize z nečerpané části. Protoţe fa 

Anička dva dny nečerpala úvěr, viz graf 3.5.2, vzniká ji povinnost zaplatit závazkovou provizi 

v sazbě 0,5% p.a. (dle ceníku KB tabulka 3.5.1) z částky 1 400 000 Kč. Následně po dobu        

9 dnů čerpala částku ve výši 1 300 000 Kč, ze zbývající nečerpané částky 100 000 Kč je 

vypočtena závazková provize viz tabulka 3.10 Rezervace zdrojů. 

1 400 000 x 0,5% x 2 dny/360 dnů v roce = 39 Kč . 

Tabulka 3.10 Rezervace zdrojů 

Dny čerpání 
Nečerpaná 

částka V Kč 
Výpočet –  úrok  0,5% p.a. 

Závazková 

provize 

 v Kč 

2 dny  1 400 000 1 400 000 x 0,5%x 2/360 39 

9 dnů     100 000    100 000 x 0,5%x 9/360 13 

9 dnů  1 200 000 1 200 000 x 0,5%x 9/360 150 

10 dnů     600 000      600 000 x 0,5%x10/360 83 

Celkem/měsíc   285 

Celkem/rok   3 420 

 

Za poskytnutí úvěru náleţí bance úrok z vyčerpané částky v případě KB dle ceníku    

3.5.1 v sazbě 4% p.a.. Fa Anička dva dny nečerpala úvěr viz graf 3.5.2 z tohoto důvodu neplatí 

ţádný úrok, ale poplatek za rezervaci zdrojů. Následujících 9 dnů čerpala úvěr a to v částce    

1 300 000 Kč viz tabulka 3. 11 Úrok z revolvingového úvěru. 

 

1 300 000 x 4% x 9 dnů/360 dnů v roce = 1 300 Kč . 

 

Tabulka 3.11 Úrok z revolvingového úvěru 

Dny čerpání 
Čerpaná částka 

v Kč 
Výpočet – úrok 4%p.a. Úrok v Kč 

2 dny 0 0 0 

9 dnů 1 300 000  1 300 000 x 4%x 9/360  1 300 

9 dnů    200 000     200 000 x 4%x 9/360     200 

10 dnů    800 000     800 000 x 4%x10/360      889 

Celkem/měsíc     2 389 

Celkem/rok     28 667 

 

Jednorázový poplatek celkem = 13 400 Kč 

Závazková provize + úroky = 2 674 Kč/měsíc, 28 667  Kč/ rok 

Spravování úvěru = 600 Kč/měsíc, 7 200 Kč/ rok 

 

Celkový poplatek revolvingového úvěru při průměrném měsíčním čerpání 716 000 Kč 

včetně jednorázového poplatku (poplatek za zpracování a realizaci úvěru) je                     

v částce  52 687 Kč. 
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3.6 Investiční úvěr 
 

Fa Anička dále svůj podnik chce rozvíjet a investovat do nových technologii a zařízení 

pro větší výrobu. Rozhodla se koupit velice výkonnou automatickou pec na pečení cukroví. Pro 

tento výdaj, který nastal z důvodu nutných investic na rozšíření výrobních kapacit (výstavba 

nové haly a nákup strojního vybavení), banka nabízí investiční úvěr. 

 

Jedná se o účelovou půjčku, kterou poskytne banka za účelem nákupu nebo renovace 

dlouhodobého aktiva - např. modernizaci strojového zařízení nebo nákup nemovitosti. Splatnost 

takovéhoto úvěru můţe být aţ v desítkách let. Banka poskytne finanční prostředky jednorázově, 

nebo postupně přímo na daný účet dodavatele za předpokladu, ţe předloţí daňový doklad 

(faktura), kupní smlouvu apod. Takto povolený úvěr banka ověřuje, zda byl pouţit na sjednaný 

účel a ve sjednané výši. Čerpání úvěru je omezeno skutečně vynaloţenými náklady na pořízení 

investičních potřeb. 

 

U investičních úvěrů je preferována úroková pevná sazba (sazba jejíţ výše je neměnná 

pro období úrokové sazby) z důvodu obezřetného chování klienta potaţmo banky, která má 

zájem eliminovat negativní vlivy z případného významného růstu úrokových sazeb. Co se týká 

nabídky fixní - pevné sazby banky v tomto případě volí značně individuální přístup. Klient si 

můţe zvolit pevnou sazbu na dva roky a po této době opět uzavřít buď fixní nebo pohyblivý 

úrok, jeho výše bude záleţet na aktuální úrokové sazbě vybrané banky. 
 

Pro příklad investičního úvěru je pouţitá garantovaná pevná sazba, kterou nabízí Česká 

spořitelna viz tabulka 3.12 Pevná sazba na zvolené období fixace ČS. 

 

Tabulka 3.12 Pevná sazba na zvolené období fixace ČS 

Doba 

fixace 
1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let 9 let 10 let 

Úroková 

sazba 

p.a. 

6,25% 6,25% 6,30% 6,40% 6,50% 6,60% 6,65% 6,70% 6,80% 
7,00

% 

 

Fa Anička si sjedná s bankou investiční úvěr jenţ odpovídá výši nutných investic 

(výkonná pec) v částce 5 000 000 Kč na dobu 4 let. Vyjedná si fixaci úroku po celou dobu 

úvěru tj. 4 roky s úrokovou sazbou 6,40%p.a. 

 

Pro následující rozbor ročních poplatků investičního úvěru vycházíme z tabulky 3.7 

Cenové podmínky pro podnikatelské úvěry a fixní sazby 3.12 Pevná sazba na zvolené období.  

 

Prvním krokem pro moţnost čerpání získaného investičního úvěru je podmíněné 

zaplacení jednorázového poplatku za zpracování, vyhodnocení ţádosti a za realizaci úvěru níţe 

tabulka 3.13 Jednorázové poplatky. 

 

Jednorázové poplatky  

 

Tabulka 3.13 Jednorázové poplatky 

ČS Sazba Výpočet Poplatek 

Komplexní 

zpracování,vyhodnocení 

ţádosti a realizace úvěru 

0,5%p.a. 

min 5 000 Kč 
0,5%z 5 000 000 Kč   25 000 Kč 
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V průběhu trvání úvěru náleţí bance průběţné poplatky za spravování úvěru, rezervací 

zdrojů a úrok. 

 

Průběžný poplatek 

 

Tabulka 3.14 Spravování úvěru 

ČS Sazba Výpočet Poplatek 

Spravování úvěru 300 Kč/měsíc 300 x 4 roky 14 400 Kč 
 

Banka poskytne finanční prostředky jednorázově, nebo postupně přímo na daný účet 

dodavatele za předpokladu, ţe předloţí daňový doklad (faktura), kupní smlouvu apod. 
 

Varianta A: Postupné čerpání 

 

Například: Fa Anička postupně čerpala investiční úvěr a to v průběhu prvních dvou 

měsíců od podpisu smlouvy. Tento průběh čerpání znázorňuje červená křivka na grafu 3.6.1 

postupné čerpání. 

 

Graf 3.4 Postupné čerpání 
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Zdroj: Vlastní 

 

 Po dobu čerpání úvěru platí fa Anička za rezervaci zdrojů závazkovou provizi aţ do 

doby vyčerpání celého poskytnutého úvěru. 

 Od postupného čerpání investičního úvěru splácí dohodnuté splátky úvěru. V případě 

rovnoměrného splácení po dobu 4 let z částky 5 000 000 Kč činí splátka 1 200 000 Kč 

za rok. Tyto splátky jsou zachycené v grafu modrou čarou. Z nesplacené částky platí 

bance úrok. 

 

Pro výpočet rezervace zdrojů v sazbě 0,5% vycházíme z grafu 3.4 Postupné čerpání, 

který znázorňují ţluté čáry. Fa Anička první čerpání uskuteční 7 den. Po tuto dobu,                 

od podpisu smlouvy, platí závazkovou provizi z nečerpané částky, která se postupně s kaţdým 

dalším čerpáním úvěru sniţuje. Vypočet v tabulce 3.15 Rezervace zdrojů. 
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5 000 000 x 0,5% x 7dnů/360 = 486 Kč 

 

Tabulka 3.15 Rezervace zdrojů při postupném čerpání 

Dny čerpání 
Nečerpaná 

částka v Kč 
Výpočet –  úrok  0,5% p.a. 

Závazková 

provize 

v Kč 

7 dny 5 000 000  5 000 000 x 0,5%x 7/360 486 

7 dnů 4 500 000  4 500 000 x 0,5%x 7/360 438 

7 dnů 3 300 000  3 300 000 x 0,5%x 7/360 321 

37 dnů 1 300 000  1 300 000 x 0,5%x 37/360 668 

Celkem/2měsíce   1 913 

 

Závazková provize při postupném čerpání se s kaţdým čerpáním úvěru sniţuje a 

z tohoto důvodu je niţší poplatek. Po postupném vyčerpání celé částky investičního úvěru 

splácí fa Anička dohodnuté splátky úvěru. V případě rovnoměrného splácení po dobu 4 let 

z částky 5 000 000 Kč činí splátka 100 000 Kč za měsíc. Tyto splátky jsou zachycené v grafu 

3.4 modrou čarou. Výpočet úroků se počítá ze zůstatkové částky nespláceného úvěru.  

 

Varianta B: Jednorázové čerpání 

 

Fa Anička jednorázově čerpala investiční úvěr a to po dvou měsících od podpisu 

smlouvy viz graf 3.5 Jednorázové čerpání. 
 

Graf 3.5 Jednorázové čerpání 
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Zdroj: Vlastní 

 

 Po dobu nečerpání jednorázového úvěru platí fa Anička za rezervaci zdrojů závazkovou 

provizi aţ do doby čerpání – znázorňují ţluté čáry. 

 Po jednorázovém vyčerpání celé částky investičního úvěru splácí dohodnuté splátky 

úvěru. V případě rovnoměrného splácení po dobu 50 měsíců z částky 5 000 000 Kč činí 

měsíční splátka 100 000 Kč za rok. Tyto splátky jsou zachycené v grafu3.5 modrou 

čarou. Z nesplacené částky náleţí bance úrok. 
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Pro výpočet rezervace zdrojů v sazbě 0,5% vycházíme z grafu 3.5 Jednorázové čerpání. 

Fa Anička uskuteční čerpání úvěru za dva měsíce od podpisu smlouvy. Výpočet závazkové 

provize viz tabulka 3.16. Rezervace zdrojů při jednorázovém čerpání. 

 

Tabulka 3.16. Rezervace zdrojů při jednorázovém čerpání 

Doba čerpání 
Nečerpaná 

částka 
Výpočet –  sazba 0,5% p.a. 

Závazková 

provize 

2 měsíce 5 000 000 Kč 5 000 000 x 0,5%x 61 dnů/360 4 236 Kč 

 

 

Výpočet úrokové sazby ČS - 6,4%. 

  

1 měsíc : 5 000 000 x 6,4%/12 = 26 667 Kč 

2 měsíc : 4 900 000 x 6,4%/12 = 26 133 Kč 

3 měsíc : 4 800 000 x 6,4%/12 = 25 600 Kč 

  

 Tabulka 3.17 Úrok z investičního úvěru 

Splacená doba Nesplacená částka v Kč Úrok v Kč 

1 rok    5 000 000 284 000 

2 rok    3 900 000 208 000 

3 rok    2 700 000 131 000 

4 rok    1 500 000   54 400 

2 měsíce       300 000      1 600 

Celkem/ 4 roky  680 000 

 

 

Celkem za investiční úvěr v hodnotě 5 000 000 Kč při jednorázovém čerpání s fixní 

sazbou 6,4% na 50 měsíců, zaplatí fa Anička včetně jednorázového poplatku (poplatek             

za zpracování a realizaci úvěru)  částku ve výši 723 636 Kč 

 

Úroková míra bude nabídnuta pravděpodobně výhodněji u banky, kde má fa Anička 

otevřen jiţ účet, a tak banka zná lépe bonitu její fa. Dohodnout se lze jak na fixní, tak         na 

pohyblivé úrokové míře. Úvěr bývá splácen měsíčně či čtvrtletně, někdy i pololetně. 

 

V rámci konzultací s bankéři a podnikateli, kteří tyto sluţby vyuţívají, bylo zjištěno, ţe 

poplatek je zpravidla vyšší, protoţe banka má s investičním úvěrem více práce (projekt, 

rozpočet, na jak dlouho se plánuje stavba, zda je zajištěn dozor stavby, záruky za výstavbu, 

z čeho bude platit jistinu a úrok atd.). Banka více hodnotí zda investice přinese efekt a bude 

generovat dostatečné zdroje. 

Tento druh úvěru se nehodí pro financování krátkodobého výpadku cash flow - za tímto 

účelem je vhodnější pouţít provozní úvěr (pod provozní úvěr patří revolvingový a 

kontokorentní účet). 
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3.7 Kontokorentní úvěr 
 

Fa Anička postoupila do fáze, díky investičnímu úvěru, ve kterém dosáhla zvýšení 

kvality svých výrobků a mohla tak zvýšit jejich cenu. Zvýšení ceny vyvolá zvýšení trţeb, 

rentability, zlepšení ekonomické síly a v konečné fázi bonity. Revolvingový úvěr                      

na 1 400 000 Kč. začne být ambiciózní fa Anička nedostačující a poţaduje vyšší částku úvěru. 

Ráda by vyuţila vhodnějšího úvěru s vyšším limitem. Dalším výhodným úvěrem, který banka 

nabízí je úvěr kontokorentní, který je poskytován jen úvěruschopným klientům. 

 

Kontokorentní úvěr se poskytuje na běţném účtu klienta. Na rozdíl od revolvingového 

úvěru zřízeného na speciálním účtu je kontokorentní  úvěr bezpochyby výhodnější. Tato 

výhoda se projevuje v transakcích plateb, které jsou v průběhu dne variabilní tzn. proměnlivé 

dle odešlých a přijatých plateb. Úrok se počítá z částky zjištěné na konci obchodního dne. Účet 

fa Anička se například ráno pohybuje v záporných hodnotách, ale v průběhu dne můţe 

výsledný zůstatek účtu dosahovat kladných hodnot. Tento limit se uzavírá na základě sjednané 

smlouvy a to dle bonity klienta. 

 

Příklad: 

Bonita fa Anička byla ohodnocena na částku kontokorentního úvěru ve výši            

1 000 000 Kč. Pohyb úvěru v průběhu 4 dnů můţe mít podobu viz graf 3.6 Kontokorentní úvěr. 

 

Graf 3.6 Kontokorentní účet s vývojem zůstatků po dobu 4 dnů 
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Zdroj: Vlastní 

 

 Křivka znázorňuje denní vývoj zůstatků na kontokorentním účtu, pro které je 

rozhodující uzavření obchodního dne (znázorňuje červená čára), z kterého se kalkuluje 

úrok. 

 Z grafu 3.7.1 vidíme, ţe v průběhu dne se nám platby mění a na konci dne můţe být 

zůstatek záporný nebo kladný. 

Ve srovnání s revolvingovým účtem má kontokorentní účet kaţdý den jiný zůstatek, 

v závislosti na příchozích a odchozích platbách. Nemusí se dávat ţádost (regulovat), aby byl 

navýšen přečerpaný limit a tím sníţen úrok jako u revolvingového účtu, proto je pro fa Anička 

kontokorentní úvěr výhodnější. 
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Srovnání kontokorentního a revolvingového úvěru 
 

Pro následující analýzu ve které je provedeno srovnání kontokorentního                          

a revolvingového úvěru budeme vycházet z hodnot uvedených v grafu 3.3 Revolvingový úvěr, 

který je popsán v předešlé kapitole. V této kapitole jsme uvaţovali pouze s hodnotou čerpaného 

revolvingového úvěru, který je veden na samostatném úvěrovém účtu. Představme si, ţe 

podnikatelský subjekt má k dispozici i běţný účet, jehoţ průměrný zůstatek činí 300 000 Kč. 

To znamená, ţe u formy revolvingového úvěru má klient dva účty, jeden běţný, na kterém je 

kladný zůstatek disponibilních depozit a druhý úvěrový, na kterém je evidován zůstatek 

čerpaného úvěru. 

 

U formy kontokorentního úvěru má však klient jeden účet. Na tomto účtu jsou 

evidována jak volná depozita, tak i částka čerpaného úvěru. Pro srovnání nákladů 

revolvingového a kontokorentního úvěru budeme uvaţovat se stejnými předpoklady průměrné 

výše depozit a potřeby úvěrového čerpání jako v odstavci výše. Stav na kontokorentním účtu 

pak bude viděn v grafu č. 3.7 Kontokorentní úvěr. 

 

Graf 3.7 Kontokorentní úvěr 
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Zdroj: Vlastní 

 

Předpokládá se, ţe fa Anička má na svém běţném účtu v průměru 300 000 Kč. Pokud 

první dva dny neţádala o čerpání revolvingového úvěru, je stav běţného účtu po tuto dobu 

v částce 300 000 Kč. 

 

Třetí aţ jedenáctý den tj.celkem 9 dní čerpala z revolvingového úvěru 1 300 000 Kč. 

Počáteční stav 300 000 Kč na běţném účtu sníţí čerpanou částku revolvingového úvěru 

z hodnoty 1 300 000 Kč na částku 1 000 000 Kč v kontokorentním úvěru. Stejně se postupuje 

v dalších dnech čerpání kontokorentního úvěru viz tabulka 3.18 Přepočet hodnot pro 

kontokorentního úvěr. 
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Tabulka 3.18 Přepočet hodnot pro kontokorentní úvěr.  

Dny čerpání 
Revolvingový úvěr 

čerpaná částka v Kč 

Kontokorentní úvěr 

čerpaná částka v Kč 

 9 dní - 1 300 000 - 1 000 000 

 9 dní     - 200 000   + 100 000 

10 dní      - 800 000    - 500 000 

 

 

Pro následující rozbor ročních poplatků kontokorentního úvěru vycházíme viz výše        

z grafu 3.7 Kontokorentní úvěr, který znázorňuje denní čerpání úvěru za jeden měsíc a sazeb z 

tabulky 3.7 Ceník podnikatelských úvěrů. 

 

Z důvodu srovnání kontokorentního a revolvingového úvěru (revolvingový úvěr viz. 

kapitola 3.5) je pro rozbor ročních poplatků pouţitá stejná cenová sazba. Tzn. rezervace zdrojů 

0,5% p.a. a úroková sazba 4%p.a.. 

 

Prvním krokem pro moţnost čerpání získaného kontokorentního úvěru je podmíněné 

zaplacení jednorázového poplatku za zpracování, vyhodnocení ţádosti a za realizaci úvěru. 

Poplatky jsou shodné s kontokorentem na základě jednotného ceníku pro podnikatele              

viz tabulka 3.7  Cenové podmínky pro podnikatlé. 

 

Jednorázový poplatek 

 

Tabulka 3.19 Jednorázové poplatky 

KB Sazba Výpočet Poplatek  

Komplexní zpracování a 

vyhodnocení ţádosti o úvěr 

0,3% p.a. 

min 5 000 Kč 0,3%z 1,4 mil = 4 200  5 000 Kč 

Za realizaci úvěru (příslibu 

úvěru) 

0,6% p.a. 

min. 5 000 Kč 
0,6%z 1,4 mil = 8 400  8 400 Kč 

Celkem jednorázový poplatek   13 400 Kč 

 

Následně lze získaný kontokorentní úvěr čerpat. Po dobu čerpání kontokorentního úvěru 

je nutno zaplatit související průběţné poplatky – spravování úvěru, za rezervaci zdrojů a úrok. 

Průběžné poplatky 

 

Tabulka 3.20 Spravování úvěru 

KB Sazba Výpočet Poplatek 

Spravování úvěru 

do 100 tis. = 600 Kč 

do   1 mil. = 600 Kč 

nad 1 mil. = 600 Kč 

600/měsíc 

7 200/rok 
7 200 Kč 

 

Za rezervaci zdrojů náleţí bance závazková provize z nečerpané části. Protoţe              

fa Anička dva dny nečerpala (viz graf 3.7. Kontokorentní úvěr), náleţí bance závazková 

provize z výše poskytnutého úvěru v sazbě 0,5% p.a. (dle ceníku KB tabulka 3.7), která činí   

39 Kč. Celkový výpočet závazkové provize viz tabulka 3.21 Rezervace zdrojů. 
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1 400 000 x 0,5% x 2 dny/360 dnů v roce = 39 Kč. 

Tabulka 3.21 Rezervace zdrojů 

Dny čerpání 
Nečerpaná 

částka v Kč 
Výpočet –  úrok  0,5% p.a. 

Závazková provize 

           V Kč 

2 dny  1 400 000 1 400 000 x 0,5%x 2/360 39 

9 dnů     400 000    400 000 x 0,5%x 2/360 50 

9 dnů  1 400 000 1 400 000 x 0,5%x 9/360 175 

10 dnů     900 000     900 000 x 0,5%x10/360 125 

Celkem/měsíc   389 

Celkem/rok   4 667 

 

 

Za poskytnutí úvěru náleţí bance 4%úrok z čerpané částky. Fa Anička dva dny 

nečerpala, tzn. neplatí ţádný úrok, ale jen poplatek za rezervaci zdrojů. Následujících devět dnů 

čerpala úvěr a to ve výši 1 000 000 Kč z toho 4% úrok činí 1 000 Kč. Celkový výpočet úroků 

za období čerpání popisuje tabulka 3.22 Úrok z kontokorentního úvěru. 

 

1 000 000 x  4% x 9 dnů/360 dnů v roce = 1 000 Kč.  

 

Tabulka 3.22 Úrok z kontokorentního úvěru 

Dny čerpání 
Čerpaná částka  

v Kč 
Výpočet – úrok 4%p.a. Úrok v Kč 

2 dny 0 0 0 

9 dnů 1 000 000 1 000 000 x 4%x 9/360 1 000 

9 dnů 0 0 0 

10 dnů 500 000 500 000 x 4%x10/360 556 

Celkem/měsíc   1 556 

Celkem/rok   18 672 

 

 

Jednorázový poplatek celkem 13 400 Kč 

Závazková provize + úroky = 1 945 Kč/ měsíc, 23 339 Kč/ rok 

Spravování úvěru = 600 Kč/ měsíc, 7 200 Kč/ rok 

 

Celkový poplatek za rok při průměrném měsíčním čerpání 917 000 Kč včetně 

jednorázového poplatku (poplatek za zpracování a realizaci úvěru) je v částce  43 939 Kč. 
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Srovnání poplatku kontokorentního a revolvingového úvěru. 

 

Srovnání poplatku kontokorentního a revolvingového úvěru vypočtených za stejných 

podmínek při stejném čerpání zdrojů zachycuje graf 3.8 Srovnání poplatků. 

 

Graf 3.8 Srovnání poplatků revolvingového a kontokorentního úvěru 
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U kontokorentního úvěru za pouţití stejných podmínek je poplatek 43 939 Kč, na rozdíl 

od revolvingového úvěru, kde celkový poplatek je 52 687 Kč. Poplatky za úrokovou sazbu 

revolvingového úvěru jsou podstatně vyšší a z tohoto důvodu zaplatí fa Anička celkový roční 

poplatek větší neţ kdyby měla sjednaný kontokorentní úvěr. Z výsledku ročního poplatku 

vychází jednoznačně výhodnější kontokorentní úvěr. 

 

Z analýzy vyplývá: čím větší rozdíl mezi částkou depozit (běţný účet) a částkou úvěru, 

tím menší rozdíl bude v nákladech. A čím menší rozdíl mezi částkou depozit a částkou úvěru, 

tím bude větší rozdíl v nákladech revolvingového úvěru. 

 

 

3.8 Bankovní záruka 
 

Bankovní záruka je kvalitním zajištěním různých druhů závazků vyplývajících 

z dodavatelsko-odběratelských vztahů. Bankovní zárukou se banka zavazuje zaplatit oprávněné 

osobě (beneficientovi) určitou peněţní částku podle obsahu podmínek stanovených v záruční 

listině. Bankovní záruka patří mezi zajišťovací instrumenty. 

 

V záruční listině můţe být uveden následující text: „Zavazujeme se zaplatit vám na vaší 

výzvu jakoukoliv částku aţ do zaručené výše v případě, ţe fa Anička nedodrţí sjednané 

podmínky kontraktu, za předpokladu, ţe vaše fa splnila své závazky vyplývající z kontraktu.“ 
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Za poskytnutí záruky si banky účtují poplatky. Tabulka 3.23 zobrazuje ceník vybraných 

bankovních institucí. Tyto ceny se vztahují na všechny typy záruk. 

 

Tabulka 3.23 Ceník pro záruky vydané ve vybraných institucích 

 

Za zpracování a vyhodnocení žádosti 

ČSOB ČS KB RB 

3 000 Kč návrh textu 

záruky včetně příslibu 

Individuálně min. 

2 000 Kč včetně 

příslibu 

0,3%min. 5 000 Kč 

max. 30 000 Kč 

min. 2 000 Kč 

 

Vystavení záruční listiny 

ČSOB ČS KB RB 

5 000 Kč + závazková 

odměna p.a. dle míry 

úvěrového rizika  min.    

1 000 Kč 

 

Individuálně, min.       

5 000 Kč+ závazková 

odměna za rok, splatná 

čtvrtletně předem 

 

0,6% min. 5 000 Kč 

malé podniky 

 

5 000 Kč 

 

 

Změna smlouvy bankovní záruky 

ČSOB ČS KB RB 

 1 500 Kč Individuálně min. 

2 500 Kč   

0,6%min. 5 000 Kč 

  

3 000 Kč 

Záruční provize 

ČSOB ČS KB RB 

neuvedeno neuvedeno   1,5%- 2% p.a. 

  

min. 1,9%p.a. 

Uplatnění záruky 

ČSOB ČS KB RB 

 1 500 Kč 3 000 Kč   3 000 Kč 

  

0,2% z uplatněné 

částky,  

min. 3 000 Kč 

 

Internetové zdroje: www.csob.cz, www.csas.cz, www.kb.cz, www.rb.cz 

 

Cenová politika podobná jako u úvěrových produktů. Banky poplatky stanovují 

v procentech nebo s uvedenou minimální částkou. Záruční provize nebo-li odměna                  

za poskytnutí záruky, nahrazuje úrokovou sazbu. Záruční provize je zpravidla niţší neţ úroková 

sazba. Banka neposkytuje úvěr, ale ručí za klienta. 

 

 

3.8.1 Záruka za předloženou nabídku 

 

V rámci dalšího rozšiřování svých odběratelů, se fa Anička přihlásí do výběrového 

řízení, které vypíše fa Tesco (beneficient) na dodavatele cukrovin. Tesco – vypisovatel soutěţe 

poţaduje bankovní záruku za předloţenou nabídku od kandidátů výběrového řízení. Bankovní 

http://www.csob.cz/
http://www.csas.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.rb.cz/
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zárukou se banka zavazuje zaplatit oprávněné osobě - Tesco určitou peněţní částku podle 

obsahu podmínek stanovených v záruční listině. 

 

Postup banky: 

1. Za koho vydá záruku – zpravidla dodavatel (fa Anička). 

2. Pro koho – zpravidla odběratel, vypisovatel soutěţe (fa Tesco). 

3. V jaké výši-obvykle do 5% z hodnoty díla, určí odběratel (fa Tesco). 

4. Na jakou dobu – krátkodobá, střednědobá. 

 

Příklad: 

Výše bankovní záruky vychází z podmínek stanovených vypisovatelem soutěţe,            

fa Tesco stanoví výši bankovní záruky (obvyklá výše, jak jiţ bylo uvedeno v teorii bývá do 5% 

z hodnoty díla), která je 5% ze 4 000 000 Kč  =  200 000 Kč 

 

Postup pří výběrovém řízení firmy Anička na základě zakázky s firmou Tesco ve výši 

záruky 200 000 Kč popisuje graf č. 3.9 Záruka za předloţení nabídky. 

 

Graf 3.9 Záruka za předloţení nabídky 
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Zdroj: Vlastní 

1. Fa Anička ţádá banku o poskytnutí bankovní záruky za nabídku. Dne 28.2 banka 

vystaví fa Anička záruční listinu s dobou splatnosti na 4 měsíce. Banka se v záruční 

listině zavazuje za fa Anička, ţe uspokojí věřitele (fa Tesco), v případě nedodrţení 

závazku z strany fa Anička, do výše 200 000 Kč. 

2. Dne 10.3 poţaduje fa Tesco po účastnících vypsané zakázky o předloţení nabídky 

s bankovní zárukou. 

3. Dne 30.3 vyrozumí fa Tesco účastníky zakázky o výsledku vyhodnocení. Pokud by fa 

Anička nevyhověla, vrátí bankovní záruku bance. 
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4. Pokud by se fa Anička rozhodla odstoupit po podpisu smlouvy, banka zaplatí fa Tesco 

vynaloţené výdaje s výběrovým řízením a případné náklady, které můţe sjednat při 

uzavření navazujících obchodů s dalšími partnery a to do výše bankovní záruky            

tj. 200 000 Kč. Fa Anička by vznikl poplatek bance za uplatnění záruky a povinnost 

zaplatit to, co banka plnila podle své povinnosti ze záruční listiny vystavené v souladu 

se smlouvou uzavřenou s dluţníkem. 

 

Prvním krokem za poskytnutí záruky je podmíněné zaplacení jednorázového poplatku 

viz tabulka 3.24 za zpracování, vyhodnocení ţádosti a vystavení záruční listiny dle tabulky 3.23 

Cenové podmínky pro záruky vydané. 

 

Jednorázové poplatky 

 

Tabulka 3.24 Jednorázové poplatky 

Poplatky KB Výpočet Poplatek 

Za zpracování a vyhodnocení 

ţádosti o úvěr 

0,3%p.a. 

min 5 000 Kč 0,3%z 200 000 = 600 5 000 Kč 

Vystavení záruční listiny 
0,6%p.a. 

min. 5 000 Kč 
0,6%z 200 000 = 1 200 5 000 Kč 

Celkem jednorázový poplatek   10 000 Kč 

 

Průběžné poplatky 

 

Varianta A 

Po celou dobu platností záruky náleţí bance záruční provize z výše záruky. 

 

Tabulka 3.25 Záruční provize  

Záruční provize Výpočet Poplatek 

2% p.a. 200 000 x 2% x 120 dnů/360 1 333 Kč 

 

Celkem za záruku za předloţení nabídky včetně jednorázového poplatku, uhradí           

fa Anička částku 11 333 Kč 

 

Varianta B 

V případě neúspěchu ve výběrovém řízení, vrátí fa Anička bance bankovní záruku např. 

3. dubna. Záruční provize bude vypočtena pouze do této doby. 

 

Tabulka 3.26 Záruční provize  

Záruční provize Výpočet Poplatek 

2% p.a. 200 000 x 2%x 33 dnů/360 367 Kč 

 

Celkem za záruku za předloţení nabídky s variantou A,, včetně jednorázového poplatku, 

uhradí Anička částku 11 367 Kč 

 

Z rozboru jednoznačně vyplývají vyšší náklady za zpracování ţádosti o úvěr a vystavení 

záruční listiny (jednorázové poplatky) oproti záruční provizi, která je o poznání                          

k jednorázovému poplatku zanedbatelnou částkou. V tomto případě by se měl ţadatel               
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o bankovní záruku zaměřit na vyjednání co nejniţšího poplatku za zpracování ţádosti a 

vystavení záruční listiny a nebazírovat na záruční provizi, která je nízká vzhledem ke krátké 

době záruky. 

3.8.2 Záruka za vrácení provedeného platu předem 

 

Bude-li nabízející vybrán, můţe zpravidla dodavatel poţadovat i záruku za dobré 

provedení/splnění povinností vyplývajících ze smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem (dále 

jen dobré provedení smlouvy), případně i za vrácení provedeného platu předem. 

 

Poskytnutím bankovní záruky se banka zavazuje, ţe vrátí odběrateli plat předem tzv. 

akontaci, tj. částku kterou odběratel uhradil dodavateli před tím, neţ obdrţel plnění dle smlouvy 

uzavřené s dodavatelem v případě, ţe nedodá ve smluveném mnoţství či stanoveném čase. 

 

Příklad: 

 Fa Anička x fa Tesco uzavřeli zakázku na velkou jednorázovou dodávku velikonočního 

sortimentu, jejíţ realizace bude uskutečněna v dubnu. 

 V trţbách má fa Anička obdrţet 3 000 000 Kč, a z důvodu jistoty a potřebného včasného 

nákupu surovin si sjedná zálohu ve výši 1 000 000 Kč. Fa Anička můţe oslovit i jiné 

podnikatele, kteří se budou podílet na její velikonoční dodávce sortimentu, a mohla by být 

vázaná jim poskytnout zálohu. 

 Podmínka fa Tesco: Banka za fa Anička vydá fa Tesco bankovní záruku                          

ve výší 1 000 000 Kč za vrácení provedeného platu předem (záloha). 

 

Tuto situaci znázorňuje graf 3.10 Záruka za vrácení provedeného platu předem. 

 

Graf 3.10 Záruka za vrácení provedeného platu předem 

Záruka za vrácení provedeného platu předem

splatnost

 faktury

vystavení

záruční

 listiny

Tesco

 záloha

konec splatnosti 

záruky

0

200

400

600

800

1000

1200

1.10.10 16.10.10 31.10.10 15.11.10 30.11.10 15.12.10 30.12.10 14.1.11 29.1.11 13.2.11 28.2.11 15.3.11 30.3.11 14.4.11 29.4.11 14.5.11 29.5.11

tis.Kč

 
Zdroj: Vlastní 
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 Výše bankovní záruky je ve výší zálohy, tj. 1 000 000 Kč. 

 Fa Tesco v říjnu poskytne fa Anička zálohu ve výši 1 000 000 Kč. 

 Fa Anička vystaví fakturu na termín 29. dubna a fa Tesco doplatí fa Anička částku 2 000 

000 Kč. 

 Ode dne vystavení záruční listiny po dobu splatnosti záruky ručí banka fa Tesco         do 

výše akontace 1 000 000 Kč. Po celou dobu platností záruky náleţí bance záruční provize 

z výše záruky. 

 

Prvním krokem za poskytnutí záruky je podmíněné zaplacení jednorázového poplatku 

viz tabulka 3.27 za zpracování, vyhodnocení ţádosti a vystavení záruční listiny dle tabulky 3.23 

Cenové podmínky pro záruky vydané. 

 

Jednorázové poplatky 

 

Tabulka 3.27 Jednorázové poplatky 

KB Sazba Výpočet Poplatek 

Za zpracování a vyhodnocení 

ţádosti o úvěr 

0,3%p.a. 

min 5 000 Kč 
0,3%z 1 000 000 = 3 000   5 000 Kč 

Vystavení záruční listiny 
0,6%p.a. 

min. 5 000 Kč 
0,6%z 1 000 000 = 6 000   6 000 Kč 

Celkem jednorázový poplatek   11 000 Kč 

 

 

Průběžné poplatky 

Po celou dobu platností záruky náleţí bance záruční provize z výše záruky viz tabulka 

3.28 Záruční provize 

 

Tabulka 3.28 Záruční provize 

Záruční provize Výpočet Poplatek 

2% p.a. 200 000 x 2% x 70 dnů/360   778 Kč 

 

 

Celkem fa Anička uhradí za záruku za vrácení provedeného platu předem včetně 

jednorázového poplatku v částce  11 778 Kč. Stejná situace jako u předcházející záruky. Vyšší 

náklady za zpracování ţádosti o úvěr a vystavení záruční listiny oproti záruční provizi, která je 

niţší z důvodu krátkodobé záruky. Ţadatel by se měl zaměřit na vyjednávání s bankou o niţší 

jednorázový poplatek. 

 

3.8.3 Záruka za zaplacení platebních závazků 

S rozšiřováním odběratelů roste mnoţství produkce výrobků a tím rostou náklady        

na chod firmy. Pro zvýšený jednorázový odběr dodávky je fa Anička nucena zakoupit 

technologické zařízení. Pro tuto investici vyuţije finanční leasing (jde o pronájem s následnou 

koupi investičního zařízení, předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných předmětů za sjednané 

nájemné na dobu určitou či neurčitou.) Poskytovatel leasingu však poţaduje záruku                  

za zaplacení platebních závazků. 
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Jedná se o bankovní záruku zajišťující splnění platebního závazku (fa Aničky), který 

vyplývá z kupní smlouvy - smlouva o finančním pronájmu. Obvykle je poskytnuta aţ               

po podpisu smlouvy mezi fa Anička a dodavatelem. 

 

Výše bankovní záruky se vztahuje na částku leasingu např. 1 000 000 Kč 

 

Prvním krokem za poskytnutí záruky je podmíněné zaplacení jednorázového poplatku 

viz. tabulka 3.29 za zpracování, vyhodnocení ţádosti a vystavení záruční listiny dle tabulky 

3.23 Cenové podmínky pro záruky vydané. 

 

Jednorázové poplatky 
 

Tabulka 3.29 Jednorázové poplatky 

KB Sazba Výpočet Poplatek 

Za zpracování a vyhodnocení 

ţádosti o úvěr 

0,3%p.a. 

min 5 000 Kč 
0,3%z 1 000 000 = 3 000 5 000 Kč 

Vystavení záruční listiny 
0,6%p.a. 

min. 5 000 Kč 
0,6%z 1 000 000 = 6 000 6 000 Kč 

Celkem jednorázový poplatek   11 000 Kč 

 

Zaručená částka se zpravidla sniţuje o kaţdou provedenou platbu viz. graf 3.11 Záruka 

za zaplacení platebních závazků. 

 

Graf 3.11 Záruka za zaplacení platebních závazků 
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Ode dne vystavení záruční listiny 1. 2. do doby splatnosti záruky 30. 6., ručí banka fa 

Technik do výše záruky. Po celou dobu platností záruky náleţí bance záruční provize z výše 

záruky. Graf znázorňuje splátky leasingu v částce 200 000 Kč měsíčně po dobu                         
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5 měsíců, které sniţují výší bankovní záruky a tím záruční provizi. Výpočet záruční provize viz 

tabulka 3.30 Záruční provize. 

 

Průběžné poplatky 

 

Tabulka 3.30 Záruční provize  

Měsíc Záruční provize Výpočet Poplatek v Kč 

Únor 2% p.a. 1 000 000 x 2% x 28 dnů/360   1 556 

Březen 2% p.a. 1 000 000 x 2% x 30 dnů/360   1 378 

Duben 2% p.a. 1 000 000 x 2% x 31 dnů/360   1 000 

Květen 2% p.a. 1 000 000 x 2% x 31 dnů/360      689 

Červen 2% p.a. 1 000 000 x 2% x 30 dnů/360      333 

Celkem     4 956 

 

Celkem fa Anička uhradí za záruku za zaplacení platebních závazků, která je do výše 

1 000 000 Kč včetně jednorázového poplatku 15 956 Kč. 

 

 

3.9 Eskontní neboli směneční úvěr 
 

Hospodářská krize postihla v Česku téměř kaţdého. Podnikatelům výrazně klesla 

poptávka po jejich výrobcích.Tuto krizi vyuţívají odběratelé a tlačí tak své dodavatele 

k prodlouţení délky splatnosti. Některé firmy nemají vytvořené dostatečné finanční rezervy a 

jsou nuceny v této nepříznivé situaci vyuţít úvěr. 

 

Jedná se o krátkodobý úvěr. Banka odkupuje /eskontuje/, směnku od majitele před její 

splatností a poskytuje majiteli směnky tento úvěr, přičemţ si sráţí úrok – diskont za dobu        

od eskontu do dne splatnosti směnky 

V praxi se vyuţívá směnka cizí jako úvěrový prostředek, tzn. ţe s její pomocí lze získat 

finanční prostředky formou směnečného úvěru, který je nazýván eskontní úvěr. 

 

Jelikoţ se podnikatelka se svým odběratelem dohodla na pozdějším termínu splatnosti 

faktury, vystaví odběrateli směnku jako zajišťovací prostředek obchodního úvěru. Na základě 

směnky můţe vyuţít eskontní neboli směnečný úvěr. 

 

Příklad: 

Fa Anička dodala zboţí fa Koláček 1.června 2010 v hodnotě 100 000 Kč. Po vzájemné 

dohodě vystaví fa Anička fakturu se splatností 8. září. Fa Koláček získala výhodu k vyuţití 

svých peněţních prostředků v délce sto dnů. Fa Anička prodlouţila fa Koláček splatnost faktury 

z běţných 14 dnů na 100 dnů a poskytla mu výhodu. Na druhé straně se chce zabezpečit a 

vystaví cizí směnku, v které přikazuje směnečníkovi (fa Koláček): „ZA TUTO SMĚNKU 

ZAPLAŤTĚ DNE….8. září 2010“. 

 

 

 

http://www.ceed.cz/bankovnictvi/768smenka.htm
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Vzor směnky cizí 

V …Ostravě…………… dne …1. června 2010……………   

  

Za tuto směnku zaplaťte dne …8. záři 2010..………  

 

Na řad ……můj vlastní...………………………...   

                                            (jméno a adresa)  

Částku .....100 000 Kč.....stotisíc           …….. korun českých  

 

Směnečník …Fa Koláček………………………………………… 

  (jméno) 

 

  …………………………………………… 

  (adresa) 

 

Splatno v …8.9.2010…………… u …………………………     

                                                             (místo placení)                          

Výstavce …Fa Anička……………………… 

        (jméno/fa a adresa)………………  

       (podpis) Koláček 

 

Délka splatnosti je pro fa Anička relativně dlouhá doba ve které má nedostatek 

peněţních prostředků. Vyuţije tuto směnku k poskytnutí eskontního úvěru a uzavře smlouvu 

s bankou. 

 

Podmínky eskontu směnek: 

1. Oba partneři jsou u stejné banky 

2. Splatnost faktury, směnky je 1-6 měsíců 

3. Minimální výše je od 100 000 Kč 

 

 

Fa Anička                Fa Koláček 

  

1   Ţádost           3   prověří  bonitu     

         

             poţádá o prověření bonity Koláčka  

Banka fa Anička    2       Banka obchodníka  

 

 

1.   Fa Anička podává ţádost bance o eskontní úvěr. 

2. Banka fa Anička poţádá banku fa Koláček, aby prověřila jeho bonitu. Fa Anička  musí být 

také bonitní, v případě nesplacení eskontu fa Koláček (směnečníka)   bude banka poţadovat 

zaplacení po fa Anička. 

3. Pokud bonita fa Koláček vyhoví, poskytne banka eskontní úvěr fa Anička odkupem  

směnky před její splatností. 

 

Za poskytnutí eskontního úvěru a to ode dne poskytnutí úvěru do doby splatnosti 

směnky si banka účtuje poplatky za posouzení a vyhodnocení směnky k eskontu viz tabulka 

3.31 Ceník eskontní úvěr KB. 
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Tabulka 3.31 Ceník eskontní úvěr KB 

Komplexní posouzení a vyhodnocení 

směnky předložené k eskontu 
Poplatek 

Směnečná suma 200 000 – 2 000 000 Kč 1 000 Kč 

Směnečná suma nad 2 000 000 Kč 0,05%ze směnečné sumy, max. 10 000 Kč 

Diskont 5,4% ze směnečné sumy 

Zdroj: www.kb.cz 

 

Diskont (úrok) hradí klient jednorázově při eskontu formou sráţky ze směnečné sumy. 

Úroky se sráţí za dobu ode dne eskontu do dne splatnosti směnky. 

 

Diskont = Jistina x Úrok/360 (dny v roce) x počet dnů do splatnosti směnky tj. 100 dnů 

 

200 000 x 5,4 /360 x 100 = 3 000 Kč 

 

Směnka                         200 000 Kč 

Diskont                            3 000, Kč 

Vyhodnocení směnky     1 000, Kč  
 

 

Celkem za eskontní úvěr z hodnoty směnky 200 000 Kč po odečtení eskontní provize a 

úroku získá fa Anička částku  196 000 Kč. 

 

Banka za poskytnutí eskontního úvěru obdrţí částku 4 000 Kč. S poskytnutím 

eskontního úvěru má banka více práce a jedná se o sloţitější proces. Musí prověřit bonitu obou 

stran směnečného úvěru, vzniklé náklady spojené s korespondenci. Z tohoto důvodu je 

stanovená hranice směnky 100 000 Kč. Pokud by fa Koláček měla účet u jiné banky, banka fa 

Anička nemusí přijmout tuto směnku k eskontu z důvodů zvýšených nákladů a nízkého zisku. 

 

Banka vyrozumí o eskontu směnky fa Koláčka a vyzve ho k úhradě směnky              

před dobou splatnosti. Banka nemůţe donutit Koláčka, aby zaplatil směnku, protoţe s ním 

nemá smluvní vztah. Muţe však obchodníkovi pohrozit zapsáním do evidence registru 

neplatičů. Fa Koláček se stane pro banky nedůvěryhodným a zamítnou s ním uzavírat obchody 

o poskytnutí úvěru. Fa Koláček se tak můţe dostat do finančních potíţí a zkrachovat. 

Nevýhodou eskontu pro fa Anička je, ţe pokud nezaplatí fa Koláček bude banka poţadovat 

zaplacení po fa Anička. 

 

 

3.10 Akreditiv 
 

Fa Anička je velice dynamická a rozvíjející se fa a její ekonomická situace je natolik 

dobrá, aby si mohla zakoupit pozemek na kterém hodlá postavit malou halu. Potřebuje se však 

zabezpečit, aby pozemek který koupí a uhradí, byl v jejím vlastnictví. Pro tento případ banka 

poskytuje zajišťovací produkt, který se nazývá dokumentární akreditiv. 

Akreditiv -banka se písemně zavazuje, ţe prodávajícímu zaplatí určitou částku            

při splnění akreditivních podmínek. Akreditiv vystavuje banka vţdy z pozice svého klienta, 

http://www.kb.cz/
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který nakupuje zboţí. Na základě vyhodnocení jeho bonity, banka rozhodne zda poskytne 

dokumentární akreditiv, a zaváţe se za svého klienta, ţe splní závazek. 

 Pro kupujícího představuje jistotu, ţe výplata nebude provedena, pokud prodávající nesplní 

podmínky stanovené kupujícím. 

 Pro prodávajícího představuje jistotu, ţe pokud splní akreditivní podmínky, bude mu zboţí 

zaplaceno. 

Příklad: 

Fa Anička potřebuje koupit pozemek od fa Makler, kde si chce postavit menší výrobní 

halu. Sepíše smlouvu se svou bankou, která prověří její bonitu, výši částky a termín, kdy má být 

faktura za pozemek zaplacena. Pokud svou bonitou splňuje podmínky, vystaví banka akreditiv 

pro fa Makler. Fa Makler je ujištěna, ţe obdrţí za daný pozemek od fa Anička zaplaceno.       

Po provedení potřebných náleţitostí předloţí banka fa Anička výpis z katastru nemovitostí, list 

vlastnictví na jméno fa Anička, z kterého zřetelně vyplývá, ţe je vlastníkem pozemku. 

Akreditivní dokument (prokazující vlastnictví pozemku fa Anička) můţe být ukončen a banka 

dá příkaz k úhradě za fa Anička na účet fa Makler. Akreditivní proces znázorňuje níţe uvedený 

obrázek 3.1 Akreditivní proces. 

 

Obrázek 3.1 Akreditivní proces 

 

 Fa Anička      Fa Makler 

  

 

  4.   1.    2     3.     5.  

 

 

 Banka 

 

Zdroj: Vlastní 

 

1. Fa Anička podepíše smlouvu o uzavření akreditivu 

2. Banka fa Anička vystaví dokumentární akreditiv 

3. Fa Makler potvrzuje a předkládá doklady ( list vlastnictví, certifikát, výpis z katastru) 

4. Fa Anička zaplatí bance* 

5. Banka zaplatí fa Makler 

 

 *V případě, ţe bonita fa Anička nebude pro banku dostatečná, můţe banka vyţadovat 

zaplacení příslušné částky od fa Anička na vnitřní účet banky před vystavením akreditivu. 

 

 

Fa Anička za poskytnutí akreditivu platí bance poplatky viz. níţe dle tabulky 3.32 Ceník 

vybraných bankovních institucí pro dokumentární akreditiv importní. 
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Tabulka 3.32 Ceník vybraných bankovních institucí pro dokumentární akreditiv importní. 

 

Otevření akreditivu, navýšení hodnoty 

 ČSOB ČS KB 

Za 1.čtvrtletí 0,3%   0,3% min. 1 000 Kč 0,3% min. 1 000 Kč 

Kaţdý další 

započatý měsíc 
0,1% min. 1 500 Kč 0,1% min. 1 000 Kč 0,1% min. 1 000 Kč 

Riziková přiráţka dle míry rizika individuálně individuálně 

 

Prodloužení akreditivu 

ČSOB ČS RB 

v ceně otevření 1 000 Kč + cena dle 

otevření 

0,1% min. 1 000 Kč za kaţdý 

další započatý měsíc + 

riziková přiráţka 

Změna akreditivu 

ČSOB ČS  RB 

1 500 Kč 1 000  Kč 
750 Kč 

Kontrola dokumentů, proplácení akreditivu  

ČSOB ČS RB 

0,3%min. 1 500 Kč 0,2%min. 1000 Kč   0,25%min. 1 000 Kč 

Odložená platba 

ČSOB ČS RB 

 0,3% min. 1 000 Kč 0,25% min. 1 000 Kč + rizik. 

př. za každé započaté čtvrtletí 

Za každý (další) započatý měsíc  

ČSOB ČS RB 

0,2% min. 1 000 Kč + rizik. 

přiráţka dle míry úvěrového 

rizika 

0,1%  min. 1 000 Kč + rizik. 

přiráţka 

 

 

Internetové zdroje: www.csob.cz, www.csas.cz, www.kb.cz, www.rb.cz 

 

V ceníku se nepracuje z úrokovou sazbou (není p.a.), tyto poplatky jsou niţší neţ            

u úvěru, jelikoţ banka neposkytuje úvěr, ale v podstatě ručí za kupujícího a předkládá 

dokumenty od prodávajícího. Vedle základních poplatků za otevření a proplácení akreditivu, 

můţou nastat další individuální poplatky za prodlouţení, změnu akreditivu nebo odloţená 

platba. 

 

Za vystavení dokumentárního akreditivu z podnětu fa Anička (kupující), platí bance za 

realizaci poplatky dle tabulky 3.32. Ceník pro importní akreditiv, a to na základě shodného 

procesu nákupu zboţí z podnětu kupujícího. 

 

Například: 

Anička kupuje pozemek v hodnotě 800 000 Kč. 

 

Po uzavření smlouvy prověří banka bonitu fa Anička. Teprve po kladném vyhodnocení 

vystaví dokumentární akreditiv. První poplatek je zaplacení za otevření akreditivu viz tabulka 

3.33 Otevření akreditivu. 

http://www.csob.cz/
http://www.csas.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.rb.cz/
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Tabulka 3.33 Otevření akreditivu  

Banka ČS Sazba za 1.čtvrtletí Výpočet Poplatek 

Otevření akreditivu 0,3% min. 1000 Kč 0,3% z 800 000 Kč 2 400 Kč 

 

Během otevření a proplácení akreditivu můţe nastat delší časová prodleva a to z důvodu 

potvrzení potřebných dokumentů ze strany fa Makler. Poplatek by se za kaţdý další započatý 

měsíc dle české spořitelny zvýšil o 0,1% min. 1 000 Kč. 

 

Po splnění podmínek akreditivu (předloţení dokumentů) banka inkasuje od fa Anička 

poplatek viz. tabulka 3.34 Kontrolu dokumentů a proplácení akreditivu fa Makler. 

 

Tabulka 3.34 Kontrola dokumentů, proplácení akreditivu 

Banka ČS Sazba za 1.čtvrtletí Výpočet Poplatek 

Kontrola dokumentů, 

proplácení akreditivu 
0,2% min. 1000 Kč 0,2% z 800 000 Kč 1 600 Kč 

 

 

Celkový poplatek bance za realizaci akreditivu činí 4 000 Kč. V porovnání nákupu 

pozemku v hodnotě 800 000 Kč, není tento poplatek za  výhodu jistého vlastnictví pozemku      

po zaplaceni vysoký. 

 

 

3.10.1 Importní akreditiv  

 

Příklad: 
Fa Anička kupuje zboţí ze zahraničí (stroj na výrobu těsta). Jedná se o dovoz zboţí     

do ČR. Banka v ČR vystaví dokumentární akreditiv pro banku ze zahraničí, ve kterém se 

zavazuje k úhradě za fa Anička (z účtu klienta), ve sjednané částce a termínu, pokud jsou 

splněny podmínky akreditivu. Korespondující banka potvrzuje a předkládá dokumenty 

(certifikát, proclení). 

 

Pro rozbor výpočtu poplatků za realizaci importního akreditivu, bychom postupovali 

stejně jako pří výpočtu koupě pozemku viz. předešlý příklad. Rozdíl je v nákupu zboţí 

ze zahraničí, a proto bychom pracovali s cizí měnou, která by se přepočítala dle aktuálního 

kurzu banky. 

 

 

3.10.2 Exportní akreditiv 

 

Jedná se o vývoz zboţí. Fa Anička prodává svou produkci do zahraničí, banka 

v tuzemsku má potvrzující pozici (certifikát daného zboţí). Na tomto základě kupující poţádá 

příslušnou banku o vystavení L/C (letter of credit) akreditiv. Zahraniční banka se zavazuje, ţe 

uhradí fa Anička plnění akreditivu (sjednanou úhradu za zboţí) viz následující obrázek 3.2 

Exportní proces. 
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Obrázek 3.2 Exportní proces 

 

Anička       zahraničí 

 

 

3 5      1 

       

   2 

Banka v ČR  4    Banka Čína, vystaví L/C (letter of credit) 

 

Zdroj: Vlastní 

 

1. Zahraniční kupující poţádá svou banku o vystavení akreditivu. 

2. Zahraniční banka vystaví dokumentární akreditiv se závazkem k úhradě a avizuje bance 

v tuzemsku. 

3. Banka fa Anička předkládá dokumenty (certifikát zboţí). 

a) avizuje tj. banka přeposílá dokumenty fa Anička (pouze funguje jako pošta)* 

b) potvrzuje tj. banka bere na sebe riziko zaplatit fa Anička po předloţení 

dokumentů.** 

4. Zahraniční banka uhradí sjednanou výší za zboţí. 

5. Banka proplácí akreditiv fa Anička. 

 

*Pokud by fa Anička prodávala zboţí do Itálie a odběratel by měl účet u banky 

Unicredit, se kterou banka v ČR koresponduje a má k ní dobré reference, pro fa Anička bude 

dostačující vyuţít pouze avizování akreditivu, protoţe je jistota zaplacení bankou Unicredit     

za odběratele. V případě nezaplacení banky z Itálie, nese toto riziko pouze fa Anička a banka 

v ČR ji nezaplatí. 

 

**Fa Anička prodává zboţí do Číny. Banka v Číně můţe být méně známa a riziková 

banka z důvodu nezaplacení, proto je vhodné vyuţít potvrzení akreditivu banky v ČR, která 

bere na sebe riziko nezaplacení a má lepší instrumenty pro vymáhání dluţné částky za banku 

v Číně. I kdyby banka v Číně nezaplatila, musí banka fa Anička proplatit sjednanou částku. 

 

Náklady exportního akreditivu se vypočítají dle tabulky 3.35 Ceník vybraných 

bankovních institucí pro dokumentární akreditiv exportní (dodavatelský). 

 

Tabulka 3.35 Ceník vybraných bankovních institucí pro dokumentární akreditiv exportní. 

 

Avizování akreditivu   

ČSOB ČS RB 

0,2% min. 1 500 Kč 0,2% min. 1 000 Kč 0,2% min. 1 000 Kč 

 

Potvrzení akreditivu nebo navýšení a nebo prodloužení 

Za započaté čtvrtletí 

ČSOB ČS RB 

poplatek za avizování + rizik. 

přiráţka dle bonity vystavující bank 
0,3% min. 1 000 Kč min. 1 500 Kč + riziko 
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Za každý další započatý měsíc  

ČSOB ČS RB 

 

 
0,1% min. 1 000 Kč + 

riz. přiráţka 

 
 

 

Změna akreditivu 

ČSOB ČS RB 

1 500 Kč 1 000 Kč 750 Kč 

 

Kontrola dokumentů a proplácení akreditivu 

ČSOB ČS RB 

 0,3% min. 1 500 Kč 0,2% min. 1 000 Kč 0,3% min. 1 000 Kč 

 

Internetové zdroje: www.csob.cz, www.csas.cz, www.kb.cz, www.rb.cz 

 

Základní poplatek je za avizování, potvrzení akreditivu a proplácení akreditivu. 

V průběhu akreditivu můţe nastat poplatek za prodlouţení, navýšení nebo změnu akreditivu. 

Pro rozbor nákladů exportního akreditivu vycházíme z tabulky 3.35 Ceník pro akreditiv 

exportní. 

 

Například: 

Fa Anička prodává své zboţí do Číny v částce 300 000 Kč. 

 

Banka po přijetí dokumentů: 

 

Varianta A 

Avizuje (přeposílá, nebere na sebe riziko nezaplacení) dokumenty fa Anička, za coţ ji 

náleţí poplatek viz tabulka 3.36 Avizování akreditivu. 

 

Tabulka 3.36 Avizování akreditivu 

Banka ČS Sazba Výpočet Poplatek 

Avizování 

akreditivu 
0,2%min.1000 Kč 0,2%z 300 000 Kč= 600 Kč 1 000 Kč 

 

 

Varianta B 

Potvrzuje (bere na sebe riziko nezaplacení) dokumenty fa Anička, za coţ ji náleţí 

poplatek viz tabulka 3.37 Potvrzení akreditivu. 

 

Tabulka 3.37 Potvrzení akreditivu 

Banka ČS Sazba Výpočet Poplatek 

Potvrzení akreditivu 0,3%min.1000 Kč 0,3%z 300 000 Kč= 900 Kč 1 000 Kč 

 

Za potvrzení akreditivu si banka účtuje vyšší poplatek z důvodu rizika nezaplaceni, ale 

v případě fa Anička se jedná o nízkou částku z prodeje zboţí, a proto platí minimální poplatek. 

 

http://www.csob.cz/
http://www.csas.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.rb.cz/


 

  51 

Po splnění podmínek akreditivu proplácí banka akreditiv prodávající fa Anička, za coţ ji 

náleţí poplatek viz tabulka 3.38 Kontrola dokumentů a proplácení akreditivu. 

 

Tabulka 3.38 Kontrola dokumentů a proplácení akreditivu 

Banka ČS Sazba   Výpočet Poplatek 

Kontrola dokumentů, 

proplácení akreditivu 
0,2%min.1000 Kč 0,2%z 300 000 Kč= 600 Kč 1 000 Kč 

 

Celkový poplatek bance z pozice exportního akreditivu, jak v případě avizování nebo 

v případě potvrzení (z důvodu min. poplatku), činí 2 000 Kč. 

 

Exportní akreditiv je pro prodávající fa Anička výhodný z důvodu jistoty zaplacení      

od zahraničního odběratele a z důvodu nízkého poplatku 2 000 Kč. 

 

Následující kapitola popisuje další z moţností vyuţití bankovních produktů, který se 

nazývá forfaiting. 

 

 

3.11 Forfaiting 

Forfaiting lze obecně definovat jako odkup v budoucnu splatných pohledávek (tzn. 

pohledávek do lhůty splatnosti) dodavatele. 

V rámci forfaitingu můţe dodavatel nabídnout k odkupu svoje krátkodobé, středně a 

dlouhodobé pohledávky, které vznikly v rámci realizovaných obchodních transakcí a které musí 

splňovat několik poţadavků. 

 Jejich splatnost je zpravidla delší neţ 90 dnů 

 Mají vyšší nominální hodnotu 

 Forfaiting je realizován vţdy bez zpětného postihu na majitele pohledávky 

(dodavatele) z tohoto důvodu:        

 a) musí být pohledávky zajištěné (zpravidla směnkou nebo bankovní zárukou)

 b) banka odkoupí pohledávku pouze v případě, ţe dluţník bezpodmínečně uznal 

svůj závazek 

 Forfaitují se zpravidla jednotlivé pohledávky. 

Příklad: 

Fa Anička se dohodne se svým stálým dodavatelem o prodlouţení splatnosti faktury. 

Následně dohodne pro svého dodavatele u své banky prostřednictvím forfaitingu odkup této 

pohledávky a banka proplatí dodavateli fakturu před termínem splatnosti. Forfaitingový proces 

znázorňuje níţe obrázek 3.3 Forfaitingový proces.  
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Obrázek 3.3. Forfaitingový proces  

Zdroj: Vlastní 

1. Fa Anička (odběratel) si projedná se svým dodavatelem prodlouţení faktury z 30 dnů   

na 90 dnů, pod podmínkou odkupu pohledávek (forfaitingu bankou). 

2. Po dohodě nechá fa Anička schválit forfaiting u banky.* 

3. Dodavatel a fa Anička mění splatnost faktury z 30 na 90 dnů. 

4. Banka odkoupí pohledávku od dodavatele neprodleně po jejich vzniku. 

5. Banka ihned provede úhradu dodavateli po odkupu pohledávky. 

6. Fa Anička zaplatí v den splatnosti pohledávky (90 dnů) bance. 

* Z důvodu opakovaného odběru zboţí od dodavatele, si fa Anička dojedná s bankou 

limit pro realizaci forfaitingu. 

Fa Anička díky forfaitingu umoţňuje dodavateli zkrátit lhůtu zaplacení jeho pohledávek 

za fa Anička. Tuto výhodu můţe obchodně vyuţít pro sjednání slevy z ceny zboţí, které 

nakupuje od svého dodavatele.  

Náklady na forfaiting se skládají ze dvou částí: 

 Forfaitingové poplatky zohledňují náklady spojené s administrativním zpracováním 

forfaitingového obchodu a zároveň zohledňují riziko dluţníka, resp. ručitele. 

 Úrok je dán aktuální úrokovou sazbou na mezibankovním trhu. Zohledňuje riziko 

dluţníka, resp. ručitele. 

Banky poplatky forfaitingu stanovují individuálně na základě bonity a rizika dluţníka. 

Výpočet nákladu forfaitingu, na základě sjednání fa Anička s bankou poţaduje banka po fa 

Anička odkup pohledávky jejího dodavatele 2 x za měsíc v hodnotě 500 000 Kč viz tabulka 

3.39 Forfaitingový poplatek a úrok. 

 

 

 

 

      1 

Dodavatel       Anička 
                                      

      3 

         4     2 6 

 

         5 

 

 

 

       Banka 
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Tabulka 3.39 Forfaitingový poplatek a úrok  

 

Hodnota 

pohledávky 
Doba splatnosti Úrok Poplatek 

500 000 Kč 90 dnů 3,6% p.a. 
5 000 Kč/měsíc pokud odkup 

pohledávek 2x/měsíc 

 

Výpočet úroku: 500 000 x 0,036/ 360 (dnů za rok) x 90 dnů = 4 500 Kč 

Poplatek: 2 500 Kč/za 1 pohledávku 

 

Celkový náklad: 4 5000 + 2 500 = 7 000 Kč 

Po odkupu pohledávky banka ihned provede úhradu dohodnuté částky (jde o nominální 

hodnotu pohledávky sníţenou o náklady forfaitingu). 

Úhrada pohledávky bankou: 500 000 – 7 000 = 493 000 Kč 

Dodavatel dostane úhradu pohledávky ve výší 493 000 Kč. Vzniklé náklady tj. 7 000 Kč 

přeúčtuje (po vzájemné dohodě) k zaplacení Aničce. 

Dojednaná sleva mezi fa Anička a dodavatelem - 4% z ceny. Výpočet viz tabulka níţe       

3.40 Výpočet zisku Fa Anička. 

Tabulka 3.40 Výpočet zisku Fa Anička 

Sleva z ceny Hodnota faktury Celková sleva Náklad forfaitingu Zisk Aničky 

4% 500 000 Kč 20 000 Kč 7 000 Kč 13 000 Kč 

Ke dni splatnosti banka inkasuje přímo od odběratele (Anička) částku za uhrazenou 

pohledávku tj. 500 000 Kč. 

 

Výhoda pro odběratele: 

1. Za sjednání slevy z ceny po odečtení nákladů forfaitingu získá fa Anička     

13 000 Kč. 

2. Získaný čas k úhradě závazků po dobu 90 dnů. 

 

Výhoda pro dodavatele: 

1. Okamţitý přístup k hotovosti. 

2. Omezení rizika spojená s odběratelem (případné nezaplacení). 

3. Očekává se, ţe dodavatel bude opakovaně dodávat. 

 

Teorie se zmiňuje správně o odkupu pohledávek bankou od dodavatele. Otázka: Kdo 

vstoupí s bankou do jednání? Dodavatel, či odběratel. V praxi tuto moţnost vyuţívá zpravidla 

odběratel, který uzavře obchod s bankou po dohodě se svým dodavatelem. O odkupu a jeho 

ceně jedná banka samozřejmě s dodavatelem tj. vlastníkem pohledávky, tak jak je popsán 

příklad s fa Anička. Aby banka mohla odkoupit pohledávku musí zváţit všechna rizika a 

vyhodnotit bonitu odběratele. V podstatě se jedná o stejný proces, pouze ne z podnětu 

dodavatele, ale odběratele. 
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4 Vyhodnocení a stanovení nejefektivnějšího produktu 
 

Procedura a podmínky získání úvěru se u kaţdé banky liší. Kaţdá banka má své 

individuální podmínky a nastavení. V zásadě je však nutno počítat s tím, ţe banka bude 

poţadovat vyplnění ţádosti o úvěr a dodání nejrůznějších podkladů k analýze klientovy 

finanční situace. 

 

Banky pro začínající podnikatele nabízejí programové úvěry, firemní účty, které se 

snaţí kaţdému podnikateli tzv. ušit na míru. Na druhé straně je pro začínajícího podnikatele 

docela těţké získat od banky úvěr na podnikání, neboť banky jsou velmi opatrné a schopnost 

klienta splatit úvěr je posuzována ze strany banky obezřetněji. Banka klade důraz                    

na vyhodnocení jeho aktuálních hospodářských výsledků a jejich udrţitelnost do budoucna, 

která se tak v době ekonomické krize a zvýšené nestability trhu jistí proti nárůstu rizikových 

úvěrů. 

 

Některé banky poţadují dodání informací za jedno účetní období, jiné akceptují jen 

delší historii. Většina Českých bank však vyţaduje, doloţit alespoň 2x daňové přiznání. To je 

pro začínajícího podnikatele nesplnitelné. Proto také začínající podnikatelé nemají u banky 

větší šanci získat úvěr, který by jim pomohl v rozjezdu firmy. Tito podnikatelé mohou vyuţít 

standardní nabídku z produktů banky. 

 

Banky na svých stránkách zveřejňuji ceníky produktů a úrokové sazby. Jejich struktura 

je však rozdílná, kaţdá banka má ceník prezentovaný v jiné podobě, obsahu a pouţívají odlišné 

názvy, takţe vyznat se v nich není jednoduché. Stejně jako u běţných občanů i podnikatelů se 

dále týkají nejrůznější poplatky, které dělíme na dva druhy. 

 

Jednorázové - za zpracování a vyhodnocení ţádosti, za realizaci úvěru, otevření 

akreditivu, změna smlouvy atd. 

Průběžné – za dobu čerpání úvěru, vedení účtu, za rezervaci zdrojů - závazková provize. 

 

Úroková sazba je uvedena buď jako základní nebo individuální. Hlavní důvod je určení 

úrokové sazby na základě bonity klienta a taky zde sehrává roli konkurenční boj. 

Banka si tedy musí u kaţdého úvěrového ţadatele zjistit jeho předpokládanou schopnost 

poskytnutý úvěr splatit, tj. jeho bonitu. Podle zjištěné bonity ţadatele pak banka stanoví 

úrokovou sazbu. Čím vyšší bonitu klient prokáţe, tím niţší úrokovou sazbu z úvěru získá a 

naopak. Je tomu tak proto, ţe s niţší ţadatelovou bonitou banka podstupuje vyšší úvěrové 

riziko, které si kompenzuje vyššími úrokovými výnosy z poskytnutého úvěru. Takţe situace 

není na první pohled příliš jednoduchá. Niţší úroková sazba některé banky můţe být více neţ 

vyváţena vyššími poplatky. 

 

Mezi základní bankovní poplatky patří poplatek za vedení běţného účtu – bez kterého 

se podnikatel neobejde. K běţnému účtu se váţí poplatky jako např. za vydání či vedení 

debetní, kreditní karty za transakce apod. Banky ovšem pomalu pod tlakem veřejnosti             

od některých poplatků upouštějí. Pravdou ale je, ţe velké banky dnes nabízejí většinou 

„balíčky“, ve kterých jsou podobné transakce (ze seznamu sluţeb banky) zahrnuty v měsíčním 

paušálu. Protoţe ale kaţdá banka má komplikované balíčky různých poplatkových kombinací, 

závisejících na objemech a typu sluţeb pouţívaných klientem, je občas nemoţné najít 

vyhovující alternativu. 

 

http://www.wuestenrot.cz/
http://www.wuestenrot.cz/
http://www.wuestenrot.cz/
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Pro vyhodnocení vybraných standardních bankovních produktů je uvedena u kaţdého 

produktů jeho vyuţitelnost, výhody a nevýhody tohoto produktu. 

Hospodářská krize postihla v Česku téměř kaţdého. Podnikatelům výrazně klesla 

poptávka po jejich výrobcích. Tuto krizi vyuţívají odběratelé a tlačí tak své dodavatele 

k prodlouţení délky splatnosti. Některé firmy nemají vytvořené dostatečné finanční rezervy a 

jsou nuceny v této nepříznivé situaci vyuţít úvěr. Banka nabízí podnikatelům své produkty 

např. - povolený debet, provozní úvěr, investiční úvěr, eskontní úvěr a forfaiting.  

 

Prvním standardním produktem banky je povolený debet. 

Povolený debet vyuţívají hlavně začínající podnikatelé neboť nejsou dostatečně 

bonitní. Další klienti mohou vyuţít povolený debet pro krátkodobou finanční potřebu, nebo 

pokud z nějakého důvodů nechtějí předkládat své výkazy. Banka totiţ nezkoumá detailněji 

bonitu klienta, ale za poskytnutí z důvodu rizika je stanoven vyšší úrok neţ u jiných 

vhodnějších úvěrů, které získáme na základě vyšší bonity. 

 

Banky ve svých programových úvěrech pro začínající podnikatele nabízejí povolený 

debet pod názvem kontokorent. Je to dáno stejnou funkčností tj. zřízením na běţném účtu. 

Z pohledu nabídky standardních produktů jsou to dva rozdílné produkty. 

 

Povolený debet je na rozdíl od kontokorentního účtu: 

1. omezen do výše částky 3 000 000 Kč. 

2. čerpání po dobu maximálně 180 kalendářních dnů (tzv. lhůta čerpání povoleného 

debetu). 

3. Úroková sazba je podstatně vyšší neţ u kontokorentního účtu. 

 

Výhody 

Úročená je pouze čerpaná částka, pokud nečerpáte neplatíte. Platíme pouze za dny čerpání 

tzn.ţe úvěr lze vyuţívat opětovně, vţdy po jeho splacení. 

 

Nevýhody 

Vysoký úrok v průměru 18% p.a. Povolený debet by neměl být vyuţíván na financování 

dlouhodobějších investic, na to je opravdu příliš drahý. 

 

Nejvyuţívanějším bankovním produktem dostupným pro malé a střední podnikatele je 

provozní úvěr, z kterého se financuje běţný provoz a má podnikateli pomoci překlenout 

momentální nedostatek peněţních prostředků. Většinou na nákup dalšího nového zboţí, nového 

materiálu, nového vybavení do fa tzn. ţe jsou jimi financovány zejména krátkodobé obchodní 

pohledávky a zásoby. 

 

Za poskytnutí provozního úvěru ručí podnikatel pomocí svých závazků (neproplacené 

faktury). Díky tomu mohou fa získat peníze ještě před tím, neţ jim na bankovní účet budou 

proplaceny faktury. Pod provozní úvěr řadíme revolvingový a kontokorentní úvěr.  

 

Revolvingový úvěr 

Je vedený na zvláštním úvěrovém účtu. Čerpán či splácen dle poţadavku klienta          

ve formě převodu finančních prostředků z úvěrového účtu na běţný (v případě čerpání) a 

naopak z běţného účtu na úvěrový (splácen). Doba splatnosti je obvykle do jednoho roku, 

mnohé banky ji ale umoţňují prodlouţit. 
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Výhody 

Revolvingový úvěr je vyuţíván hlavně proto, ţe lze obnovovat. Je výhodné vzít si tedy 

malý krátkodobý úvěr a po čase je moţno jej obnovit (vyuţít znovu bez podání nové 

ţádosti o získání úvěru). Některým klientům právě tato vlastnost produktu maximálně 

vyhovuje. 

 

Nevýhody 

Revolvingový úvěr je zřízen na zvláštním účtu tzn. podnikatel vyuţívá dva účty a to 

běţný a revolvingový. Pro zaplacení co nejmenšího úroku se musí sledovat stav obou 

účtů a převádět tj. regulovat tak nadlimitní prostředky z běţného účtu na revolvingový 

úvěr, coţ je časově a adminstrativně náročnější. 

 

 

Kontokorentní úvěr 
Kontokorentní úvěr se poskytuje na běţném účtu klienta. 

 

Výhody 

Jeho velkou předností je zmíněné poskytnutí na běţném účtu, podnikatel vyuţívá tak 

pouze jeden účet. Na tomto účtu jsou evidována jak volná depozita, tak i částka 

čerpaného úvěru. Nemusí se regulovat jako u revolvingového úvěru. Úrok se počítá 

z částky zjištěné na konci obchodního dne. 

 

Nevýhody 
V rámci konzultaci s bankéři, podnikateli s praxe bylo zjištěno, ţe  se úroková sazba 

můţe nabízet vyšší a to z důvodu většího komfortu neţ u revolvingového úvěru. 

 

Z analýzy porovnání kontokorentního a revolvingového úvěru, která byla provedena 

v praktické části kapitoly 3.8 - byl jako nejefektivnější vyhodnocen produkt - kontokorentní 

úvěr, z kterého byl stanoven závěr: čím větší rozdíl mezi částkou depozit (běţný účet) a částkou 

úvěru, tím menší rozdíl bude v nákladech. A čím menší rozdíl mezi částkou depozit a částkou 

úvěru, tím bude větší rozdíl v nákladech k revolvingovému úvěru. 

 

I kdyţ je kontokorentní úvěr výhodnější neţ revolvingový, existují podnikatelé, kteří by 

mohli získat kontokorentní účet, ale rozhodnou se pro revolvingový, protoţe u kontokorentu 

nesledují, neregulují finance a mohli by tak rychleji utratit více peněz. 

 

Minimální výše dojednatelného provozního úvěru se pohybuje v řádu statisíců korun. 

Jednotlivé banky ale mají u těchto úvěrů často velmi rozdílné podmínky. Za zřízení se platí 

obvykle částka v řádu několika tisíců korun. Výše úročení bývá individuální a závisí mimo jiné 

na bonitě firmy, jako ostatně vše, co se týká produktů. 

 

Pro firmy by měl provozní úvěr slouţit především jako krátkodobé financování               

v případech, kdy mají firmy problémy s hotovými penězi. Pak se hodí právě provozní úvěr.      

K financování dlouhodobějších projektů je vhodnější zvolit např. investiční úvěr. 

 

 

Investiční úvěr 

 

Jedná se o účelovou půjčku, kterou poskytne banka firmě za účelem nákupu nebo 

renovace dlouhodobého aktiva - např. modernizaci strojového zařízení nebo nákup nemovitosti. 
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Začínající podnikatel, který potřebuje vybavit firmu, musí mít dobrý podnikatelský záměr a 

hlavně dostatečné zajištění. Takto povolený úvěr banka ověřuje, zda byl pouţit na sjednaný 

účel a ve sjednané výši. Čerpání úvěru je omezeno skutečně vynaloţenými náklady na pořízení 

investičních potřeb. Splatnost takovéhoto úvěru můţe být aţ v desítkách let. 

 

Výhody 

U investičních úvěru je preferována úroková pevná sazba (sazba jejíţ výše je neměnná 

pro období úrokové sazby) z důvodu obezřetného chování klienta potaţmo banky, která 

má zájem eliminovat negativní vlivy z případného významného růstu úrokových sazeb. 

 

Nevýhody 

V rámci konzultací s bankéři a podnikateli, kteří tyto sluţby vyuţívají, bylo zjištěno, ţe 

poplatek je zpravidla vyšší, protoţe banka má s investičním úvěrem více práce (projekt, 

rozpočet, na jak dlouho se plánuje stavba, zda je zajištěn dozor stavby, záruky               

za výstavbu, z čeho bude platit jistinu a úrok atd.). Banka více hodnotí, zda investice 

přinese efekt a bude generovat dostatečné zdroje. 

 

Úroková míra je nabízena výhodnější u banky, kde má klient jiţ otevřen účet. Banka zná 

lépe bonitu svého klienta. Dohodnout se lze jak na fixní, tak na pohyblivé úrokové míře. Úvěr 

bývá splácen měsíčně či čtvrtletně, někdy i pololetně. Výpočet úroků se počítá ze zůstatkové 

částky nespláceného úvěru. S kaţdou splátkou se sniţuje úrok. 

 

Tento druh úvěru se nehodí pro financování krátkodobého výpadku cash flow - za tímto 

účelem je vhodnější pouţít provozní úvěr. 

 

Příklad podnikatele z praxe: 

 

Podnikatel bude investovat a modernizovat, k tomuto účelu slouţí investiční úvěr, který 

je nákladný a dlouhodobý. Jelikoţ je bonitní můţe vyuţít revolvingový úvěr, který je levnější a 

krátkodobý z moţnosti obnovení úvěru. Musí si dát však pozor, aby nevybral příliš velkou 

částku, kterou by pak nezvládal korigovat. Názorněji viz tabulka 4.1 Rozvaha před 

poskytnutým úvěrem. 

 

 

Tabulka 4.1 Rozvaha před úvěrem 

Aktiva v mil. Kč  Pasiva v mil. Kč  

Zásoby 20 Vlastní kapitál 40 

Pohledávky 25 Závazky 6 

Finanční majetek 1 Krátkodobý úvěr 0 

Celkem 46 Celkem 46 

 

 

Podnikatel má sjednaný revolvingový účet ve výši 10 000 000 Kč. Jak se projeví 

v rozvaze znázorňuje tabulka 4.2 Rozvaha po poskytnutí revolvingového úvěru. 

 

 

 

 

 

http://www.podnikatel.cz/finance/uvery-pro-podnikatele/
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Tabulka 4.2 Rozvaha s revolvingovým úvěrem 

Aktiva v mil. Kč  Pasiva v mil. Kč  

Zásoby 20 Vlastní kapitál 40 

Pohledávky 25 Závazky 6 

Finanční majetek 11 Krátkodobý úvěr 10 

Celkem 56 Celkem 56 

 

 

Úvěr banky se promítne na straně pasiv – krátkodobý úvěr + 10 a na straně aktiv 

finanční majetek +10. Z finančního majetku bude vybírat dle potřeby investice a zvyšovat 

hmotný majetek (HM +10, FM -10). Tato varianta je pro podnikatele úspornější a rychlejší, ale 

vzhledem ke krátkodobosti úvěru je třeba zváţit velikost investice a riziko s ní související. 

 

Dalším produktem, který mohou podnikatelé vyuţít z důvodu delší splatnosti faktury se 

nazývá eskontní úvěr. 

 

Směnečný-eskontní úvěr 

Eskontní úvěr poskytuje banka klientovi odkupem směnky před její splatností. V praxi 

se vyuţívá směnka cizí jako úvěrový prostředek, tzn. ţe s její pomocí lze získat finanční 

prostředky formou směnečného úvěru, který je nazýván eskontní úvěr. 

 

Výhody 

Rychlé získání peněţních prostředků před splatností směnky. 

Relativně rychlé vyřízení úvěru. 

Moţnost získat úvěr s poměrně nízkou úrokovou sazbou na relativně dlouhou dobu. 

Zpravidla se nepoţaduje klasický zajišťovací prostředek. 

 

Nevýhody 
Riziko spojené s nezaplacením směnečníka (dluţníka). K okamţiku splatnosti směnky 

se banka obrací na emitenta s výzvou k úhradě závazku. Pokud jím není závazek splněn, 

obrací se banka na původního drţitele směnky. 

Stanovená minimální hranice banky pro odkup směnky v částce 100 000 Kč. 

S poskytnutím eskontního úvěru má banka více práce a jedná se o sloţitější proces. 

Musí prověřit bonitu obou stran směnečného úvěru, vzniklé  náklady spojené 

s korespondenci. Pokud by směnečník (dluţník) měl účet u jiné banky, banka nemusí 

přijmout tuto směnku k eskontu z důvodů zvýšených nákladů a nízkého zisku. 

Proces schvalování eskontního úvěru je u kaţdé obchodní banky jiný a řídí se vnitřními 

předpisy dané banky. Ke kaţdé transakci se přistupuje individuálně. Mezi nejvýznamnější 

poskytovatele eskontních úvěrů v České republice patří Komerční banka a Česká spořitelna. 

Eskontní úvěr není v praxi tak často vyuţíván, neboť existují další úvěrové produkty, 

zejména kontokorentní úvěry, u kterých je získání tohoto produktu podstatně jednodušší. 

 

Věřitelé pro uzavírání větších zakázek a obchodů, potřebují mít jistotu návratnosti 

vloţených nákladů spojených s obchodem. Toto riziku eliminuji vyuţitím bankovní záruky, 

kterou poţadují po svých dluţnících. 

Taková situace nastává v případě, kdy věřitel poţaduje vystavení bankovní záruky jako 

podmínku pro uzavření obchodu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bnka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bnka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obchodn%C3%AD_banka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komer%C4%8Dn%C3%AD_banka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_spo%C5%99itelna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontokorentn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br
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Záruka 

Je specifický zajišťovací instrument. Existence bankovní záruky představuje pro věřitele 

velmi dobrou formu zajištění úvěru, protoţe v případě platební neschopnosti dluţníka daný 

závazek uhradí bonitní subjekt – banka. 

 

Bankovní záruku banka poskytuje zpravidla zákazníkům, se kterými má dlouhodobé 

zkušenosti. Při rozhodování, zda záruku poskytnout, bere banka v úvahu obdobná hlediska jako 

při rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěru (bonita klienta, kvalita). Za poskytnutí 

záruky si banka účtuje poplatek, jehoţ výše bývá stanovena dle bankovního ceníku a v 

závislosti na rizikovosti daného obchodního případu. 

 

Výhody pro věřitele (beneficienta) 

Zisk vysokého stupně zajištění. 

Převzetí závazku banky vůči beneficientovi, ţe banka zaplatí určitou částku peněz, 

 nesplní-li mandant svůj závazek. 

Obdrţení plnění od banky, aniţ by došlo k soudnímu jednání s partnerem. 

Posílení důvěryhodnosti pohledávek, zejména u vyšších částek. 

 

Nevýhody pro věřitele (beneficienta) 

Jedná se o lhůtu prekluzivní (propadnutí), jejím uplynutím ztrácí beneficient nároky       

z titulu bankovní záruky, proto je třeba, aby příjemce záruky pečlivě sledoval lhůtu     

pro uplatnění svých nároků. Platnost můţe být stanovena fixním datem nebo určitou 

skutečností. 

 

Výhody pro žadatele (mandanta) 

Záruku banka vystaví na základě bonity mandanta, který se stává důvěryhodným 

partnerem pro věřitele. 

 

Nevýhody pro žadatele (mandanta) 

Z rozboru poplatků, který byl proveden v praktické části, byly zjištěny vyšší náklady    

za zpracování ţádosti o úvěr a vystavení záruční listiny oproti záruční provizi, která je    

o poznání k jednorázovému poplatku zanedbatelnou částkou. Ţadatel o záruku by se 

měl zaměřit na vyjednání co nejniţšího poplatku za zpracování ţádosti a vystavení 

záruční listiny a nebazírovat na záruční provizi, která je nízká vzhledem ke krátké době 

záruky. 

Náročnější z hlediska poţadavků banky na vyšší bonitu klienta neţ ú úvěru. 

 

 

Dokumentární akreditiv 

Smlouvou o otevření akreditivu se banka zavazuje příkazci, ţe na základě jeho ţádosti 

poskytne určité osobě (oprávněný) na účet příkazce určité plnění, jestliţe oprávněny splní 

stanovené podmínky, příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu. 

Podnikatel, na jehoţ příkaz je akreditiv vystaven, získá akreditivní dokumenty a dodané 

zboţí aţ po jeho zaplacení. Platí prostřednictvím banky za zboţí před jeho převzetím. 

Dokumentární akreditiv se vyuţívá pro dodavatelsko-odběratelské vztahy, nákup nebo 

prodej nemovitosti a rozděluje se na importní a exportní. 
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Pro prodávajícího tj. příjemce akreditivu  

 

Výhody 

Představuje jistotu, ţe pokud splní akreditivní podmínky, bude mu dodávka zboţí 

zaplacena. 

Na základě kvalitního dokumentárního akreditivu má moţnost získat od své banky úvěr. 

Ochrana před rizikem platební neschopnosti kupujícího. 

Pouţití akreditivu jako zajištění vůči subdodavatelům. 

Vhodný prostředek krátkodobého financování. 

Moţnost odprodeje pohledávky před splatností. 

Potvrzený akreditiv je avizující bankou potvrzen (na základě ţádosti či zmocnění 

 vystavující banky), čímţ riziko nezaplacení nese banka. 

 

Nevýhody 

 Případné reklamace, týkající se zboţí musí kupující řešit mimo rámec akreditivu. 

Avizovaný akreditiv je avizující bankou pouze oznámen, a to bez vstupu banky 

do závazku tj. riziko nezaplacení nese prodávající. 

Pro kupujícího tj. příkazce akreditivu 

Výhody 

Při pouţití dokumentárního akreditivu má kupující jistotu, ţe výplata proběhne aţ poté, 

 co jeho obchodní partner splní všechny stanovené podmínky. 

Tlak na prodávajícího, aby přesně splnil všechny sjednané podmínky kupní smlouvy. 

Moţnost získat výhodnější cenové podmínky díky kvalitnímu platebnímu zajištění. 

Vhodnou formulací podmínek akreditivu si můţete zajistit kvalitu zboţí a včasnost jeho 

 dodání. 

Příleţitost vyjednat výhodnější cenové podmínky, partner totiţ ocení nabídku 

 kvalitního a bezpečného platebního nástroje. 

 

Nevýhody 

Banka můţe provést blokaci jeho finančních prostředků k zajištění závazků banky. 

Výhodou pro kupujícího tak i pro prodávajícího je poměrně nízký poplatek. Za kontrolu 

a proplácení akreditivu 0,2% z ceny zboţí, otevření a potvrzení akreditivu 0,3% z ceny zboţí. 

Podmínkou však zůstává bonita klienta, jako ostatně u kaţdého bankovního instrumentu. 

Dokumentární akreditiv hraje v zahraničním obchodě nezastupitelnou roli, neboť 

v případě správného provedení významně sniţuje a odstraňuje rizika, se kterými se 

v zahraničním obchodě setkáváme. Navíc je jakýmsi kompromisem mezi zájmy importéra a 

exportéra a poskytuje výhody pro obě strany. 

 

 

Forfaiting 

 

Forfaiting je odkup pohledávky s odloţenou splatností, který se uskutečňuje                

bez zpětného postihu vůči prodávajícímu v případě, ţe pohledávka není uhrazena při splatnosti. 
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Výhody 

Pro dodavatele: Okamţitý přístup k hotovosti. 

Omezení rizika spojená s odběratelem (případné nezaplacení). 

Flexibilní forma financování. 

Sníţení objemu pohledávek v rozvaze. 

Zlepšení finančních ukazatelů. 

Zvýšení konkurenceschopnosti při získání zakázek (nabídka odloţené splatnosti). 

Nabídku na odkup je moţné od banky obdrţet velmi rychle (cca 2 dny). 

 

Pro odběratele: Pokud se dohodne se svým dodavatelem k uzavření forfaitingu, nechá 

si stanovit bonitu a zajistí dodavateli dlouhotrvající obchod s okamţitým přístupem 

k hotovosti. Za poskytnutí této výhody se můţe dohodnout se svým dodavatelem na 

slevě z ceny dodávky. 

 

Nevýhody 

Dolní hranice odkupované pohledávky: cca 1 000 000 Kč, případně ekvivalent této 

 částky v cizí měně. 

 

Délka financování můţe být aţ 10 let. 

 

Forfaiting je vhodný pro firmy dodávající zahraničním odběratelům zboţí či sluţby 

větších hodnot, zejména investiční celky. Pomocí této sluţby jednak omezí, respektive zcela 

vyloučí rizika spojená s odběratelem, jeho teritoriem a riziko změny měnového kurzu, jednak 

získají provozní kapitál, ke kterému by se jinak dostaly aţ po velmi dlouhém čase. 

 

Diskontní sazba se skládá z aktuální úrokové sazby na mezibankovním trhu plus marţe 

zohledňující riziko banky, pouţitou měnu, výši a splatnost pohledávky a administrativní 

náklady. Uvádí se v procentech a je vypočtena za časový úsek ode dne odkupu pohledávky       

do její splatnosti. 

 

Jednoznačně určit nejefektivnější produkt nelze, neboť kaţdý produkt je specifický svým 

účelem a charakteristikou poskytnutí. Efektivita záleţí na tom, jaké si podnikatel stanoví cíle a 

jak vysoké jsou jeho nároky a poţadavky (tj. rychlost vyřízení, sazba, výše úvěru apod….). 

Klíčem k nejlepšímu výběru je znalost odpovědi na otázky: Proč potřebuji peníze? Na 

jak dlouho? Jak si představuji splacení? Co mi to přinese? 

Pro snadnější určení vhodného produktu je sestaven následující seznam příkladných 

otázek s odpovědí konkrétního typu produktu. 

 

1. Potřebuji co nejdřív peníze na pár dní? nemám dobrou bonitu. - Povolený debet 

 

2. Dám k dispozici výkazy a potřebuji co nejdřív hotovost na provoz podniku? tj. zaplatit 

závazky, pokrýt pohledávky, nakoupit zásoby apod. - Revolvingový úvěr 

 

3. Chci kvalitní úvěr pro provoz podniku? obtěţovalo by mě regulovat úvěr a převádět 

finance. Jsem bonitní a ţádám to nejlepší. - Kontokorentní úvěr 

 

4. Chystám se dlouhodobě investovat? Vybavení, modernizovat podnik. - Investiční úvěr 

 

5. Jsem vlastníkem směnky a potřebuji nutně finance? - Eskontní úvěr 
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6. Hlásím se do výběrového řízení velké společnosti o významnou zakázku? - Záruka 

 

7. Mám v plánu koupit pozemek, ale prodávající firma se mi jeví nedůvěryhodná? Akreditiv 

 

8. Kupuji zboţí ze zahraničí, nemám ţádné reference k firmě ? - Importní, potvrzující 

akreditiv 

 

9. Mám významného dodavatele, dodávky zboţí se pohybují ve vysokých cenách, nemůţu 

platit v krátkém čase - forfaiting 

 

 

Nejţádanějším produktem je kontokorentní úvěr, z důvodu komfortnosti kterou nabízí 

tj. v případě potřeby můţe klient čerpat kontokorentní úvěr a současně jej i splácet dle svých 

aktuálních potřeb. 

 

Při rozboru a práci s bankovními ceníky bylo zjištěno, ţe úrokové sazby jsou uvedeny 

buď jako základní nebo individuální.V úvahu je třeba vzít fakt, ţe banka je také podnikatelský 

subjekt a poskytování úvěrových produktů je jejím největším nositelem výsledku hospodaření. 

Vzhledem k podnikatelskému postavení banky jedná s klientem z pozice obchodního 

vyjednávání a proto nelze zde hovořit o nejefektivnějším produktu. Efektivnost záleţí na tom, 

jak je klient bonitní, co je klient schopný si vyjednat, a jaký typ úvěru preferuje. 

 

Klíčem k lepší efektivnosti při výběru produktu je vhodné si nechat vystavit indikativní 

nabídku tj. předběţnou nabídku u více bank. Na základě nabídek vybrat dvě nejpřijatelnější    

pro zanalyzování celkového poplatku. 
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5 Závěr 
 

Předmětem diplomové práce bylo přiblíţit vybrané typy bankovních produktů pro malé 

a střední podnikatelé a to formou logického výkladu za pomocí dostupné literatury a                

po konzultacích s lidmi, jeţ tyto produkty vyuţívají v praxi. Bankovní produkty patří mezi 

diskutovatelnou oblast, spousta podnikatelů neví, jaké typy a jaké moţnosti vyuţití bankovních 

produktů se  nabízí. Diplomová práce byla koncipována do tři hlavních části.  

V první částí je popsána teorie a charakteristika vybraných bankovních produktů 

z dostupné literatury. 

V druhé části jsem se zaměřila na jejich rozbor a to srozumitelnou formou popisu 

z pohledu, jak to funguje v praxi, za jakých podmínek se poskytují  a komu jsou dané produkty 

určeny. Těmito moţnostmi  vybraných typů bankovních produktů provází začínající 

podnikatelka fa Anička od vzniku svého podnikání.  

Třetí část se týká celkového vyhodnocení produktů - jejich výhody a nevýhody, 

srovnání podmínek, vyuţitelnost v praxi a stanovení efektivnosti. Pro snadnější určení 

vhodného produktu byl sestaven seznam příkladných otázek s odpovědí konkrétního typu 

produktu. 

 

Z analýzy vybraných typů bankovních produktů se dají vyvodit určité závěry a 

doporučení: 

 

Pro začínající podnikatelé nabízejí banky programové úvěry, firemní účty, které se snaţí 

kaţdému podnikateli tzv. ušít na míru. Pro získání úvěrů od klasické banky, tak bude muset 

ţadatel poodkrýt účetnictví a více se bance otevřít, aby si banka mohla ověřit kolik je pro ni 

bezpečné jemu vlastně půjčit. Některé banky poţadují dodání informací za jedno účetní období, 

jiné akceptují jen delší historii. To můţe být pro začínajícího podnikatele nesplnitelné. Tito 

podnikatelé mohou vyuţít standardní nabídku z produktů banky. 

 

Pro podnikatele je velmi důleţitá cena za poskytnutý úvěr, tedy úroková míra, kterou 

banka nabízí. Banky na svých stránkách zveřejňují ceník produktů a úrokové sazby. Jejich 

struktura je však rozdílná, kaţdá banka má ceník prezentovaný v jiné podobě, obsahu a 

pouţívají odlišné názvy, takţe vyznat se v nich není jednoduché. Cena úvěrů se týká 

nejrůznějších poplatků, které jsou jednorázové nebo průběţné. Úroková sazba je stanovena      

ve většině případech individuálně na základě zhodnocené bonity. Čím vyšší bonitu klient 

prokáţe, tím niţší úrokovou sazbu z úvěru získá a naopak. Je tomu tak proto, ţe s niţší 

ţadatelovou bonitou banka podstupuje vyšší úvěrové riziko, které si kompenzuje vyššími 

úrokovými výnosy z poskytnutého úvěru. Tyto poplatky navyšují konečnou cenu. Situace není 

na první pohled příliš jednoduchá. Niţší úroková sazba některé banky můţe být více neţ 

vyváţena vyššími poplatky. 

 

Struktura bankovních produktů se liší daným účelem pro který slouţí - provozní           

ve výkyvu cash flow, investiční pro investici do majetku, atd. V zásadě je kaţdý produkt 

specifický svým účelem, čerpáním, splácením, poskytnutou výší a úrokovou sazbou. 

 

Hospodářská krize postihla v Česku téměř kaţdého. Podnikatelům výrazně klesla 

poptávka po jejich výrobcích. Tuto krizi vyuţívají odběratelé a tlačí tak své dodavatele 

k prodlouţení délky splatnosti. Některé firmy nemají vytvořené dostatečné finanční rezervy a 

jsou nuceny v této nepříznivé situaci vyuţít úvěr. Pro tyto firmy nabízí banka své produkty 

např. - povolený debet, provozní úvěr, investiční úvěr, eskontní úvěr a forfaiting.  

 

http://www.wuestenrot.cz/
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K nejvyuţívanějšímu produktu patří provozní úvěr pro krátkodobé výpadky cash flow, 

zejména pro nákup zboţí, materiálu, vybavení do firmy tzn. ţe jsou jimi financovány zejména 

krátkodobé obchodní pohledávky a zásoby. Pod provozní úvěr se řadí povolený debet, 

revolvingový úvěr a kontokorentní úvěr. 

 

Banky v rámci programových úvěrů pro začínající podnikatele nabízejí kontokorent, ale 

v podstatě se jedná o povolený debet, který je základním standardním produktem banky. Je to      

z důvodu stejné funkčnosti obou produktů a rozhodně jsou to dva odlišné produkty. Tři zásadní 

rozdíly u povoleného debetu. 

1. stanovený limit je niţší v rozmezí 3 000 000 Kč. 

2. v průběhu lhůty 180 dnů se musí vykázat nulový nebo kladný zůstatek. 

3. úroková sazba je značně vyšší cca 19% p.a.– nezkoumá se detailněji bonita. Proto 

není vhodný pro vyuţití v dlouhé době na to je příliš drahý. 

 

Za nejţádanější úvěr se povaţuje kontokorentní úvěr, který je poskytnutý na běţném 

účtu klienta. Tzn. v případě potřeby můţe klient čerpat kontokorentní úvěr a současně jej i 

splácet dle svých aktuálních potřeb. Proto je poskytován jen kvalitním (tj. bonitním) klientům. 

V rámci konzultace s lidmi z praxe bylo zjištěno, ţe z důvodu větší komfortnosti kterou nabízí 

můţou banky poţadovat vyšší úrok neţ u revolvingového úvěru. Revolvingový úvěr je 

poskytován na zvláštním účtu, který se musí regulovat a tím je znevýhodněn. Na druhou stranu 

nelze u revolvingového úvěru hovořit o nevýhodném úvěru, naopak tento úvěr je také výhodný, 

ale administrativně náročnější. Banky častěji poskytují revolvingový úvěr, kde hlavním 

důvodem je bonita a důvěra klienta. Proto je revolvingový úvěr často vyuţívaný. 

 

Z analýzy porovnání kontokorentního a revolvingového úvěru, která byla provedena 

v praktické části kapitoly 3.8 - byl jako nejefektivnější vyhodnocen produkt - kontokorentní 

úvěr, z kterého byl stanoven závěr: čím větší rozdíl mezi částkou depozit (běţný účet) a částkou 

úvěru, tím menší rozdíl bude v nákladech. A čím menší rozdíl mezi částkou depozit a částkou 

úvěru, tím bude větší rozdíl v nákladech k revolvingovému úvěru. 

  

K dalšímu vyuţívanému produktu patří investiční úvěr, který je poskytován za účelem 

modernizace a nákupu dlouhodobého aktiva. Investice do majetku je vţdy nákladná a 

málokterý podnikatel by se bez investičního úvěru neobešel. Splatnost úvěru můţe být aţ 

v desítkách let. Jelikoţ proces vyřízení investičního úvěru je pro banku náročnější a více 

hodnotí zda investice přinese efekt, je úroková sazba vyšší. Nehodí se pro krátkodobé výpadky 

cash flow, k tomu je vhodnější provozní úvěr. 

 

Pro rychlý přístup k hotovosti je vhodné vyuţít eskontní úvěr nebo forfaiting.  

 

Eskontní úvěr poskytuje banka odkupem směnky (nejčastěji cizí směnky) před její 

splatností. Riziko nezaplacení nese prodávající.  Eskontní úvěr není v praxi tak často vyuţíván, 

neboť podnikatelé zvolí raději jiné úvěrové produkty, zejména provozní úvěry, u kterých je 

získání tohoto produktu podstatně jednodušší. Dalším důleţitým důvodem je stanovená 

minimální hranice směnky v částce 100 000 Kč. 

 

Fofaiting je odkup pohledávky s odloţenou splatností. Riziko nezaplacení nese banka.  

Dolní hranice odkupované pohledávky je cca 1 000 000 Kč, proto je forfaiting  vyuţíván 

velkými podniky. Teorie se zmiňuje správně o odkupu pohledávek bankou od dodavatele. 

Otázka: Kdo vstoupí s bankou do jednání? Dodavatel, či odběratel. V praxi tuto moţnost 

vyuţívá zpravidla odběratel, který uzavře obchod s bankou po dohodě se svým dodavatelem.    

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontokorentn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br
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O odkupu a jeho ceně jedná banka samozřejmě s dodavatelem tj. vlastníkem pohledávky.     

Aby banka mohla odkoupit pohledávku musí zváţit všechna rizika a vyhodnotit bonitu 

odběratele. V podstatě se jedná o stejný proces, pouze ne z podnětu dodavatele, ale odběratele. 

Pokud se dodavatel domluví s odběratelem pro vyuţití forfaitingu, vyuţívají tento obchod 

dlouhodobě neboť je výhodný pro obě strany.  

 

Existence bankovní záruky představuje pro ţadatele záruky uzavření obchodu 

s věřitelem. Věřitelé poţadují záruku pro jistotu návratnosti vloţených nákladů spojených 

s obchodem. K nejvyuţívanější záruce patří záruka za předloţenou nabídku, která je 

poţadavkem vypisovatele veřejné zakázky a záruka za zaplacení platebních závazků, která 

vyplývá z kupní smlouvy a smlouvy o leasingu. Bankovní záruku banka poskytuje zpravidla 

zákazníkům, se kterými má dlouhodobé zkušenosti. Při rozhodování, zda záruku poskytnout, 

bere banka v úvahu obdobná hlediska jako při rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěru 

(bonita klienta, kvalita). Za poskytnutí záruky si banka účtuje poplatek, jehoţ výše bývá 

stanovena  v závislosti na rizikovosti daného obchodního případu. Záleţí na délce trvání 

záruky, pokud by se jednalo o kratší dobu splatnosti, měl by se ţadatel zaměřit na vyjednání 

niţšího poplatku a nebazírovat na záruční provizi. Co se týká záruky s dlouhodobým 

charakterem, poţaduje banka vyšší nároky na bonitu klienta neţ u úvěru.  

 

Dokumentární akreditiv se vyuţívá pro dodavatelsko-odběratelské vztahy, nákup nebo 

prodej nemovitostí a to z podnětu kupujícího. Kupující má jistotu, ţe výplata proběhne aţ poté 

co jeho obchodní partner splní stanovené podmínky akreditivu (tj. dokumenty prokazující 

vlastnictví prodávajícího). Dokumentární akreditiv je výhodné si sjednat při obchodu s 

rizikovým dodavatelem, kde hrozí riziko nesplacení závazku – nejčastěji při obchodování se 

zahraničím. Jeho vyuţitelnost je menší, protoţe firmy zpravidla mají stálé dodavatele a 

odběratele. 

 

Vzhledem k podnikatelskému postavení banky, jedná banka s klientem z pozice 

obchodního vyjednávání, a proto úrokové sazby jsou uvedeny buď jako základní nebo 

individuální. Banku zajímá schopnost podniku splácet jistinu i s úroky a to dohodnutým 

způsobem. Efektivnost záleţí na tom, jak je klient bonitní, co je klient schopný si vyjednat, a 

jaký typ úvěru preferuje. 

 

Je zapotřebí mít věrohodné účetní výkazy a další informace, týkající se podnikání, aby 

banka mohla situaci zanalyzovat. Jednotlivé banky mají různá kritéria a své individuální 

podmínky, proto se nenechat odradit prvním zamítnutým produktem. 

 

 

 

Idejí a snahou diplomové práce bylo přiblíţit moţnosti vyuţití vybraných typů 

bankovních produktů a porozumět odborným definicím, které nemusí být vţdy dostatečně 

srozumitelné. Seznámit s problematikou bankovních produktů, aby klient byl schopen znát 

odpověď na otázku, jaký produkt potřebuje, který je nejvhodnější a jaké šance na získání se 

nabízí.  

 

„Peníze vydělej, co můţeš; investuj, co můţeš; uspoř, co můţeš.“ 

 (autor citátu: John Wesley) 
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Příloha č.1 Sazebník České obchodní banky 
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Příloha č. 2  Sazebník České spořitelny 

 

Komerční úvěry  

 
Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr  (respektive úvěrový rámec, příslib úvěru)  

    

Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o 
úvěr (respektive úvěrový rámec, příslib úvěru)   

stanoví se individuálně, 0,5% až 2% z hodnoty 
úvěru, min. 5.000 , max. 150.000  

Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o 
Termínovaný úvěr mini Profit a Kontokorentní úvěr 
(KTK) mini Profit  

zdarma 

  

Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr zjednodušeným postupem  

    

Termínovaný úvěr mini Profit    zdarma 

Termínovaný úvěr Profesional  zdarma 

Termínovaný úvěr Profit pro PO  2.500 

Firemní úvěr ČS  0,6% z hodnoty úvěru, min. 1.000 

Firemní výkrývací úvěr ČS - splátkový  0,6% z vyčerpaného rámce, min. 1.000 

 

Cena za prolongaci  

    

KTK úvěru poskytnutého v rámci Programu 
Profit a KTK úvěru Profesional      

1.000 Kč 

Firemního KTK ČS s rámcem do 50tis   zdarma 

Firemního KTK ČS s rámcem od 51 tis  0,25% z hodnoty rámce, min 1.000 

 

Závazková odměna  

    

Závazková odměna  
stanoví se individuálně 0,5% až 1% z 

nečerpané částky úvěru 

Závazková odměna u KTK úvěru mini Profit  0,5% 

Závazková odměna u Firemního KTK ČS 
s rámcem do 50tis.   

zdarma 

Závazková odměna u Firemního KTK ČS s 
rámcem od 51tis.  

0,5% z nečerpané částky úvěru 

Navýšení Firemního KTK ČS s rámcem nad 50 
tis.  

zdarma 
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)  Komplexní posouzení a vyhodnocení směnky 
předložené k eskontu (eskontní provize 

1.1.1. směnečná suma 100.000 Kč     až 

2.000.000 Kč   

1.000 Kč 

1.1.2. směnečná suma nad 2.000.000 Kč   

Pozn.:  

Cena se vybírá při převzetí žádosti a je 

nevratná. Stanovení směnečného obliga se 

nezpoplatňuje.  

individuálně, až 0,05% ze směnečné 

sumy, maximálně 10.000 Kč  

1.2. Aval směnky (směnečné rukojemství)  účtovány ceny za bankovní záruku, viz 

část XI. Bankovní záruky pol. 1.1. a 1.3.  

1.3. Směnečná inkasa a související služby  účtovány ceny za dokumentární a 

směnečné inkaso, viz část VI. 

Dokumentární a směnečná inkasa 
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Příloha č.3 Komerční banka 
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Příloha č.4 Reiffeisen bank 
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