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1 Úvod 

 

Tato diplomová práce je detailně zaměřena na problematiku úvěrů poskytovaných 

malým a středním podnikatelským subjektům.  

Cílem diplomové práce je tedy charakteristika úvěrových produktů poskytovaných 

malým a středním podnikatelským subjektům, analýza a vyhodnocení podpory podnikání 

v České republice formou podnikatelských úvěrů určených malým a středním podnikům a 

především návrh možnosti optimalizace procesů úvěrového financování těchto 

podnikatelských subjektů na základě jejich potřeb. Tyto úvěrové produkty jsou analyzovány 

prostřednictvím současné hodnoty výdajů a daňových úspor.  

Malé a střední podniky hrají významnou úlohu v ekonomice každé země. Tento sektor 

zabezpečuje především vytváření nových pracovních míst, reaguje na místní, resp. regionální 

potřeby spotřebitelů, vyplňuje okrajové oblasti podnikatelské činnosti, o které velké 

společnosti nejeví zájem a především se velkou mírou podílí na tvorbě HDP. Malé a střední 

podniky jsou vůči velkým podnikům v nevýhodném postavení, které vzniká zejména 

z důvodu omezeného přístupu ke kapitálovým zdrojům. Je to dáno zejména skutečností, že 

tyto podniky nejsou dostatečně schopny úvěry zajistit. 

České banky, ale i ostatní finanční instituce, se v posledních letech výrazněji orientují 

na produkty určené pro tyto podnikatelské subjekty. Malé a střední podniky jsou významným 

sektorem tržní ekonomiky -  podíl počtu malých a středních podniků na celkovém počtu 

podniků v České republice činí 99,8%. Většina těchto podniků potřebuje kapitálové zdroje 

zejména ke své provozní a investiční činnosti. Cílem je tedy zejména zajištění platebního 

styku a financování podnikatelských aktivit. Zde má banka příležitost nabídnout financování 

uvedených potřeb prostřednictvím úvěrů, popřípadě leasingového financování.  

Diplomová práce je rozčleněna do tří základních částí, které na sebe navazují. První 

z nich je zaměřena na obecnou charakteristiku bankovních institucí a jimi poskytovaných 

úvěrových produktů, které jsou v současné době nabízeny na trhu, dále se také věnuje 

charakteristice malých a středních podnikatelských subjektů, jejich vymezení, přednostem a 

nevýhodám. Další část se zabývá pravidly při poskytování podnikatelských úvěrů se 

zaměřením na ČSOB, a. s. Třetí, poslední část, diplomové práce zahrnuje proces analýzy a 

srovnání financování malých a středních podniků prostřednictvím podnikatelských úvěrů 

nabízených těmto subjektům ČSOB, a. s. ve srovnání s vybranými peněžními ústavy 

působícími v současnosti na trhu. 
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2 Charakteristika úvěrových produktů 

 

2.1 Úvěrové instituce 

2.1.1 Bankovní soustava 

Bankovní soustavu můžeme definovat jako souhrn všech bank ve státě a také 

závazných pravidel jejich fungování, přičemž její aktuální stav je determinován historickým 

vývojem, ekonomickým a právním prostředím země, tradicemi i vlivem mezinárodní politické 

a hospodářské situace a mezinárodních bankovních institucí. Pro historii bank a bankovní 

soustavy je příznačná
1
: 

 Tendence k integritě původně autonomních a nezávislých bank do svébytného celku 

institucionalizované bankovní soustavy. 

 Tendence k formování optimálního fungování bankovní soustavy, která v tržních 

ekonomikách vyústila do podoby dvoustupňové organizační struktury obsahující 

centrální (cedulovou, emisní) banku a síť obchodních bank. 

 Tendence k diverzifikaci původně specifické bankovní činnosti za hranice tradičního 

bankovnictví (např. do pojišťovnictví, investičních fondů). 

 
Bankovní soustavu České republiky tvoří všechny druhy bank na území českého státu 

a jejich vzájemné vztahy. Až do roku 1990 byly bankovní soustava a činnosti bank v České 

republice zabezpečovány direktivním centrálním plánem, který je spojován s jednostupňovou 

bankovní soustavou, s výrazným monopolem Státní banky československé. Nyní je bankovní 

soustava v ČR dvouúrovňová: 

 centrální banka - její funkci zastává Česká národní banka (ČNB), veřejnoprávní 

subjekt se sídlem v Praze 1; 

 obchodní, investiční a hypotéční banky a spořitelny. 

 
Bankovní systém v zemi tedy tvoří centrální banka a souhrn bank působících v této 

zemi, jejichž vzájemné vztahy a rovněž jejich vztahy k okolí (např. k domácnostem, státu, 

zahraničí apod.). Bankovní systém může být uspořádán na různých principech. Odborná 

literatura obvykle bankovní systémy rozděluje na: 

 
- jednostupňové a dvoustupňové - podle toho, zda je či není institucionálně oddělena 

centrální banka se svými makroekonomickými funkcemi od obchodních bank: 

                                                 
1
 POSPÍŠIL, Richard. Finance a bankovnictví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta, 2007, s. 25 
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o dvoustupňový bankovní systém -  je založen na institucionálním oddělení 

makroekonomické funkce centrální banky a mikroekonomické funkce 

komerčních bank 

o jednostupňový bankovní systém – je historickým předchůdcem 

dvoustupňového bankovního systému, kdy v rámci jednostupňového 

bankovního systému neexistovala centrální banka, a veškeré bankovní činnosti 

byly prováděny komerčními bankami 

- univerzální a oddělené - podle toho, zda je či není institucionálně odděleno obchodní 

a investiční bankovnictví:  

o univerzální bankovnictví – banky mohou poskytovat jak klasické produkty 

komerčního bankovnictví, tak i produkty investičního bankovnictví (zejména 

emisní obchody, obchody s cennými papíry apod.) 

o oddělené bankovnictví – je založena na institucionálním oddělení komerčního 

a investičního bankovnictví 

 

2.1.1.1 Centrální banka 

Centrální banka je výsledkem dějinných integračních procesů, v nichž se utvářely 

národní ekonomiky s vlastními národními trhy a tedy i potřebou jednotné peněžní soustavy.  

Postavení centrální banky České republiky je upraveno zákonem a realizováno soustavou 

nástrojů, které která centrální banka upravuje. Postavení České národní banky je upravenou 

v hlavě VI. Čl. 98 Ústavy České republiky a ústavním zákonem č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance. Pokud není dotčen hlavní cíl České národní banky – péče o cenovou stabilitu – 

má ČBN za úkol také podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí 

k udržitelnému hospodářskému růstu – což znamená především držet hlavní úrokové sazby na 

takové úrovni, aby jejich výše nebrzdila hospodářský rozmach či aby se růst ekonomiky příliš 

neurychloval. 

Výjimečnost centrální banky tkví zejména v šesti funkcích, které plní a v nichž 

nemůže být nahrazena žádnou jinou bankou
2
:  

 
1) Centrální banka je jedinou institucí s výhradním právem emise bankovek. 

 
2) Centrální banka je vrcholným orgánem monetární politiky. Hlavním cílem 

centrální banky je cenová stabilita a za tímto účelem má centrální banka celou řadu 

                                                 
2
 POSPÍŠIL, Richard. Finance a bankovnictví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta, 2007, s. 26-27 
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pravomocí k jejímu dosažení. Banka určuje pravidla pro řízení a intervence 

k ovlivňování cenové hladiny a vývoje měny, určuje výši klíčových úrokových 

sazeb, povinných minimálních rezerv, ukazatele kapitálové přiměřenosti apod. 

 
3) Centrální banka je bankou bank a zásadním způsobem ovlivňuje národní bankovní 

soustavu – centrální banka vede účty komerčním bankám v dané zemi, přijímá 

od nich vklady, poskytuje jim úvěry, reguluje a dohlíží nad jejich činností, 

spravuje jejich povinné minimální rezervy, zjišťuje mezibankovní zúčtování 

(clearing) a má možnost zákonodárné iniciativy v oblasti vzniku a fungování bank. 

Centrální banka rovněž v bankovní soustavě vystupuje jako „věřitel poslední 

instance“ – Lender of last resort.  

 
4) Stanovuje rovněž kurz národní měny k měnám jiných států a je samostatným 

a nezávislým subjektem kursových intervencí. Zabezpečuje devizovou likviditu 

země a určuje hodnotu národních devizových rezerv.  

 
5) Centrální banka je bankou státu – vykonává bankovní služby ve prospěch vlády 

a dalších centrálních orgánů, orgánů místní moci a správy a státního sektoru. Jedná 

se především o správu státního dluhu, tj. veškeré činnosti spojené s poskytování 

a splácením úvěru státu, včetně platby úroků, emise státních dluhopisů apod.  

 
6) Centrální banka zastupuje stát v měnových otázkách vůči zahraničí a zastupuje 

zemi na jednáních Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a dalších 

institucí.  

 
Nástroje centrální banky, sloužící k praktickému naplňování monetární politiky 

a kontinuální sledování hlavního cíle – cenové stability, lze členit z různých hledisek. 

Nejčastěji se setkáváme s členěním na nástroje přímé (tržní, neadministrativní) a nepřímé 

(administrativní) – toto členění je znázorněno v příloze této diplomové práce.  

 
Nezávislost centrální banky je klíčovou podmínkou úspěšné realizace měnové 

politiky a tedy i jejího hlavního cíle – cenové stability. Nezávislost České národní banky je 

zakotvena v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Česká národní banka se řadí mezi 

centrální banky charakterizované vysokou mírou nezávislosti. To je dozajista způsobeno také 

tím, že čeští zákonodárci vycházeli při tvorbě statutu ze zkušeností ostatních ekonomicky 

vyspělých zemí Evropy. Mezi hlavní znaky nezávislosti ČNB patří to, že guvernéra a 

bankovní radu jmenuje prezident a ne vláda, že bankovní rada i guvernér jsou jmenování na 

šest let, což je doba delší, než je funkční období vlády. ČNB si také stanoví inflační cíl bez 
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nutnosti jeho schválení vládou. Negativem nezávislosti je však možná existence obtížné 

komunikace mezi vládními představiteli a centrální bankou a neexistuje zákonem upravené 

opatření pro řešení jejich případného konfliktu
3
.  

 
Odborná literatura nejčastěji hovoří o jednotlivých formách nezávislosti centrálních 

bank, z nichž nejvíce jich bývá citováno následujících pět
4
:  

 
1) Institucionální nezávislost – bankovní rada při plnění svých zákonem stanovených 

cílů nesmí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta, vlády, ministerstev apod. 

2) Personální nezávislost – spočívá v omezení politických tlaků při jmenování 

guvernéra banky, viceguvernérů a členů bankovní rady 

3) Finanční nezávislost – je nástroj, který má oddělit státní rozpočet od centrální banky 

– aby centrální banka nemohla rozpočet úvěrovat či sanovat a aby tak byla zaručena 

nezávislost rozpočtové politiky státu na měnové politice centrální banky 

4) Funkční nezávislost -  je autonomie centrální banky při formulování inflačních cílů 

a volbě nástrojů k jejich dosažení 

5) Rozpočtová nezávislost – rozpočet ČNB schvaluje její bankovní rada, z výnosů hradí 

banka nezbytné náklady na svou činnost a vytvořený zisk používá k doplňování 

rezervního fondu a dalších kapitálových fondů, zbývající zisk odvádí banka 

do státního rozpočtu 

 
Nejvyšším orgánem ČNB je bankovní rada České národní banky, která určuje 

měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově 

politických opatřeních České národní banky a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním 

trhem. Bankovní rada dále zejména
5
:  

 stanoví zásady činnosti a obchodů ČNB, 

 schvaluje rozpočet ČNB, 

 stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek ČNB, 

 stanoví druhy fondů ČNB, jejich výši a použití, 

 vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči 

zaměstnancům ČNB, těmito úkony může pověřit jiné osoby z řad zaměstnanců, 

                                                 
3
 KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES, 

2006, s. 181 
4
 POSPÍŠIL, Richard. Finance a bankovnictví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta, 2007, s. 36 
5
 Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance. In Bankovnictví, platební styk, finanční arbitr, praní špinavých 

peněz, stavební spoření, další předpisy podle stavu k 1. 8. 2011. Ostrava: Sagit, 2011, s. 319 
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 uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců ČNB, 

 stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky viceguvernérů 

a dalších členů bankovní rady stanoví guvernér, 

 rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím ČNB v prvním stupni. 

  
Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 

2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky. 

Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky. 

Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát, členové bankovní rady 

jsou jmenováni na dobu 6 roků. S členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance 

zákonodárného sboru, člena vlády a členství v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech 

jiných bank a podnikatelských subjektů a výkon samostatné výdělečné činnosti, s výjimkou 

činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické a s výjimkou správy 

vlastního majetku. Členství v bankovní radě je dále neslučitelné s jakoukoliv činností, která 

může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti a členstvím v bankovní radě. 

Členem bankovní rady může být jmenován občan České republiky, který je plně 

způsobilý k právním úkonům, má ukončené vysokoškolské vzdělání, je bezúhonný 

a v měnových záležitostech a v oblasti finančního trhu je uznávanou a zkušenou osobností. 

Jménem České národní banky jedná navenek guvernér. V době jeho nepřítomnosti ho 

zastupuje jím pověřený viceguvernér. 

 

Tab. 2.1: Bankovní rada ČNB 

 

Bankovní rada ČNB 

Miroslav Singer Guvernér 

Mojmír Hampl Viceguvernér 

Vladimír Tomšík Viceguvernér 

Kamil Janáček Člen bankovní rady 

Lubomír Lízal Člen bankovní rady 

Pavel Řežábek Člen bankovní rady 

Eva Zamrazilová Členka bankovní rady 

 
Zdroj: www.cnb.cz 
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2.1.1.2 Komerční bankovnictví 

Komerční banky jsou ve své podstatě podnikatelskými subjekty, které se však 

vyznačují některými specifiky a především svým jedinečným a nezastupitelným významem 

v ekonomice. Základní cíl činnosti banky (definovaný jako maximalizace tržní ceny akcií či 

maximalizace zisku) je shodný jako u kteréhokoli jiného podnikatelského subjektu. 

K vymezení banky je vhodné přistupovat ze dvou hledisek
6
: 

 
1) Funkční hledisko – vychází z ekonomických funkcí a činností banky:  

 Banka je charakterizována jako druh finančního zprostředkovatele, jehož 

hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi 

jednotlivými ekonomickými subjekt. 

 
2) Právní hledisko – je založeno na exaktním vymezení banky v příslušné právní normě: 

 Na činnost bank se vztahuje odlišný režim ve srovnání s podnikatelskými 

subjekty v jiných oblastech, musí tedy existovat zcela jednoznačné vymezení 

právní vymezení banky – speciální zákon o bankovnictví definuje banku – 

činnost bank tedy je upravena v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, který 

stanoví, že banky musí splňovat čtyři základní podmínky: 

o Musí jít o právnickou osobu se sídlem v České republice založenou jako 

akciová společnost. 

o Musí přijímat vklady od veřejnosti (vklad = svěřené peněžní prostředky, 

které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu). 

o Musí poskytovat úvěry (úvěr = v jakékoliv formě dočasně poskytnuté 

peněžní prostředky). 

o K výkonu bankovní činnosti má povolení působit jako banka. 

 
Mimo tyto zákonem vymezené činnosti plní komerční banky ještě tři základní 

národohospodářské úkoly, které rovněž patří k základním a výhradním činnostem bank
7
: 

 
1) Finanční zprostředkování – banka zprostředkovává tzv. zápůjční kapitál, kdy vlastní 

a získané peněžní prostředky umisťuje tam, kde při stejné míře rizika přinášejí 

nejvyšší výnosy a jejich investice je tudíž nejefektivnější 

                                                 
6
 REVENDA, Zbyněk a kolektiv. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 

2005, s. 117 
7
 POSPÍŠIL, Richard. Finance a bankovnictví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta, 2007, s. 47 
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2) Emise bezhotovostních peněz – jedinou institucí, která má právo emise hotovostních 

peněz, je centrální banka; bezhotovostní peníze (peníze ve formě zápisů na účtech) 

však tvoří komerční banky prostřednictvím multiplikativní expanze bankovních 

depozit – ta je tím větší, čím menší je míra povinných minimálních rezerv a naopak 

3) Zprostředkování bezhotovostního platebního styku – banky provádějí vzájemné 

platby klientů pouze účetním převodem bez potřeby převádět hotové peníze 

 

Všechny komerční banky fungují na třech základních principech činnosti
8
: 

 
1) Princip likvidity = schopnost banky dostát za každých okolností svým závazkům 

znějícím na domácí i zahraniční měnu, kdy v současnosti je uplatňována tzv. teorie 

přemístění (shiftability) – likvidita je dostatečně zajištěna existencí rychlé možnosti 

přemístit vybraná bankovní aktiva a přeměnit je na hotové peníze a těmi uhradit 

závazky svých věřitelů  

2) Princip rentability (ziskovosti) = banky usilují o maximalizaci výnosů při 

minimálních nákladech; operace slibující nejvyšší výnosy jsou však většinou spojeny 

s narůstáním rizika a vysokým stupněm ohrožení bankovní likvidity (uplatňování 

opatření centrální banky – povinnost odvádět povinné minimální rezervy, vytvářet 

rezervy k rizikově váženým aktivům (kapitálová přiměřenost) apod. 

3) Princip jistoty (bezpečnosti) – banky uvážlivě podstupují rizika při uskutečňování 

bankovních obchodů 

 

Pojem komerční banka je velmi široký – zahrnuje všechny banky a finanční instituce 

druhého stupně, jejichž hlavním posláním je obchodovat s penězi – přijímat vklady 

a poskytovat úvěry. V tržních ekonomikách jsou komerční banky základním článkem 

bankovních soustav.  

 
U bank, stejně jako u jiných podnikatelských subjektů, podávají základní informace o 

charakteru činnosti a jejich rozsahu a výsledcích dva účetní výkazy – účetní rozvaha a 

výsledovka. Mezi rozvahami jednotlivých bank se v praxi budou vyskytovat určité rozdíly, 

které jdou dány různým zaměřením komerčních bank – různou strukturou a objemem 

prováděných obchodů.  

 

 

                                                 
8
 POSPÍŠIL, Richard. Finance a bankovnictví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta, 2007, s. 47 
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Tab. 2.2: Zjednodušená základní struktura účetní rozvahy banky 
 

Aktiva Pasiva 

1. Pokladní hotovost 1. Závazky k bankám 

2. Vklady u centrální banky 2. Závazky ke klientům (přijaté vklady) 

3. Státní pokladniční poukázky 3. Závazky z emitovaných cenných papírů 

4. Pohledávky za bankami (vklady u bank) 4. Rezervy 

5. Úvěry klientům 5. Podřízený dluh 

6. Cenné papíry v portfoliu banky 6. Základní jmění 

7. Majetkové účasti 7. Kapitálové fondy 

8. Hmotný a nehmotný majetek 8. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 

9. Pohledávky za akcionáři 9. Nerozdělený zisk 

Podrozvahové (mimobilanční) položky 

1. Potenciální závazky 

2. Úvěrová rizika 

 
Zdroj: Finance a bankovnictví  
 

Tab. 2.3: Zjednodušená základní struktura výkazu zisku a ztrát 

 

1. Přijaté úroky 

2. Placené úroky 

3. Výnosy z cenných papírů s pohyblivým výnosem 

4. Výnosy z majetkových účastí 

5. Výnosy z poplatků a provizí 

6. Placené poplatky a provize 

7. Zisk (ztráta) z finančních operací 

8. Výnosy z finančního leasingu 

9. Ostatní výnosy 

10. Všeobecné provozní náklady  

- mzdové a osobní náklady 

- sociální náklady 

- daně a poplatky hrazené z nákladů 

11. Odpisy a tvorba opravných položek z hmotného a nehmotného majetku 

12. Náklady na finanční leasing 

13. Odpisy a tvorba rezerv z hmotného a nehmotného majetku 

14. Mimořádné náklady a výnosy 

15. Hospodářský výsledek (zisk/ztráta) 

16. Daň z příjmů 

17. Čistý zisk/ztráta 

 
Zdroj: Finance a bankovnictví 
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Kapitál banky lze vytvářet dvěma způsoby: 

1) Externí tvorbou – kapitál je vytvářen investory, kteří nakupují nově emitované akcie 

(v nominální výši nově emitovaných akcií se zvyšuje základní jmění banky) 

2) Interní tvorbou – kapitál je tvořen ze zisku, který banka vytvořila svou činností 

 

Za nejvýznamnější funkce, které kapitál v bance plní lze považovat:  

1) Zdroj financování aktivních bankovních obchodů. 

2) Krytí ztrát, které v bance vznikají (zejména z důvodu existence nedobytných 

pohledávek). 

3) Limitovaní výše bankovních obchodů – za účelem zamezení neúměrného snižování 

podílu kapitálu na celkových aktivech banky, byla komerčním bankám stanovena 

určitá minimální výše tohoto podílů – tzv. kapitálová přiměřenost. 

 
 

2.2 Bankovní obchody 

Bankovními obchody se rozumí veškeré druhy činnosti bank a ostatních finančních 

ústavů, spočívající především v soustřeďování a rozdělování peněžních prostředků, 

ve zprostředkování platebního styku a jiných službách pro zákazníky. 

V odborných publikacích, ale také v praxi, se můžeme setkat s celou řadou přístupů 

k členění bankovních produktů, které se vzájemně liší volbou kritérií, podle nichž 

se systematizace provádí. Klasický přístup členění bankovních produktů (obchodů) je založen 

na odrazu v bilanci banky a rozděluje bankovní obchody na:  

 
1) Aktivní bankovní obchody – odrážejí se v aktivech bilance banky, banka při nich 

vystupuje v roli věřitele a vznikají tak různé pohledávky nebo v jejich důsledku určitá 

vlastnická práva 

2) Pasivní bankovní obchody – nacházejí odraz v pasivech bilance banky, jedná se 

o obchody, kdy banka získává na úvěrové bázi cizí zdroje, vystupuje v dlužnickém 

postavení a vznikají tak různé závazky; také zde bývají zařazovány i operace 

související s vlastním kapitálem banky 

3) Neutrální bankovní obchody – banka při nich nevystupuje ani v dlužnickém, ani 

ve věřitelském postavení – tyto obchody se neobjevují v rozvaze banky, jsou 

rozvahově neutrální a banka při nich plní funkci finančního zprostředkovatele (např. 

zprostředkování platebního styku, směnárenské obchody, devizové operace, pronájem 

bezpečnostních schránek apod.) 
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Moderní přístupy k systematizaci bankovních produktů dělí bankovní operace podle 

funkce, resp. účelu, který bankovní produkt plní pro klienta. Podle tohoto přístupu můžeme 

rozdělit bankovní produkty do tří základních skupin: 

 
1) Finančně úvěrové produkty – umožňují klientům od banky získat finanční 

prostředky 

2) Vkladové (depozitní) produkty – představují pro klienty možnosti finančního 

investování 

3) Platebně zúčtovací produkty – umožňují klientům provádět platební a zúčtovací styk 

prostřednictvím banky 

 
Jelikož jsou aktivní i pasivní bankovní obchody poskytovány za úrok, bývají rovněž 

souhrnně nazývány jako obchody na bázi úrokového diferenciálu. Pro banku není ani tak 

rozhodující absolutní výše těchto úroků, jako spíše rozdíl mezi nimi – tento rozdíl 

(diferenciál) se nazývá úroková marže.  

 

Úroková marže = přijaté úroky (aktivní) – vyplacené úroky (pasivní) 

 
 
 

2.3 Bankovní rizika  

Při provádění obchodů jsou banky vystaveny řadě různých rizik. V souvislosti 

s dlouhodobým hlediskem, se banky snaží maximalizovat a stabilizovat svůj zisk, a musí tedy 

přebírat určitá rizika, neboť operace směřující k úplnému vyloučení rizika by se v konečné 

fázi mohly projevit v nedostatečné ziskovosti banky. Mezi nejdůležitější druhy bankovních 

rizik řadíme
9
:  

 
1) Úvěrové riziko – spočívá v tom, že klient či obchodní partner banky nedodrží 

sjednané podmínky finanční transakce a bance tím vznikne finanční ztráta, zejména 

z těchto důvodů banka prověřuje komplexně bonitu svých klientů, příčiny úvěrového 

rizika lze rozdělit na dvě skupiny: 

o interní příčiny – jsou bezprostředně závislé na vlastních rozhodnutích banky 

(především špatná rozhodnutí banky o alokaci aktiv), 

o externí příčiny – jsou nezávislé na rozhodnutích banky a jsou dány celkovým 

vývojem ekonomiky, politickou situací apod. 

 

                                                 
9
 REVENDA, Zbyněk a kolektiv. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 

2005, s. 130-132 
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2) Úrokové riziko – vyplývá ze změn tržních úrokových sazeb a jejich negativního 

dopadu na zisk, resp. vlastní kapitál banky, výše úrokového rizika závisí na struktuře 

bilance banky z hlediska citlivosti úrokových sazeb jednotlivých položek aktiv a pasiv 

na změny tržních úrokových sazeb – úrokovému riziku je v tomto případě banka 

vystavena tehdy, pokud úroková citlivost aktiv není shodná s úrokovou citlivostí pasiv 

– řízení úrokového rizika je možné provádět následujícími způsoby: 

o přizpůsobit strukturu aktiv a pasiv tak, aby úroková citlivost na změny tržních 

úrokových sazeb byla přibližně shodná, 

o  pomocí derivátových obchodů (např. swap, futures, opce) zajistit z úvěrového 

hlediska otevřené pozice vyplývající z rozdílné struktury aktiv a pasiv 

vzhledem k citlivosti na vývoj tržních úrokových sazeb. 

 
3) Měnové riziko – vyplývá pro banku ze změn tržních měnových kurzů, přičemž výše 

rizika závisí na struktuře aktiv a pasiv banky z měnového hlediska, platí tedy – riziko 

je tím vyšší, čím vyšší část aktiv je refinancována pasivy v jiné měně. 

 
4) Likviditní riziko – každá banka, pokud se nechce dostat do potíží, musí být v každém 

okamžiku likvidní (likvidita = schopnost banky dostát v každém okamžiku svým 

splatným závazkům, čili vyplatit splatné vklady, resp. provést platbu z účtu dle 

příkazu klienta), k trvalému zabezpečení likvidy musí mít banka k dispozici pohotové 

zdroje likvidity: 

o na straně aktiv vytvářet takové portfolio, kde by byl dostatek likvidních 

prostředků,  

o na straně pasiv mít takové instrumenty, pomocí nichž může v případě potřeby 

okamžitě získat likvidní prostředky (např. dohodnuté úvěrové linky s jinými 

bankami). 

 
5) Kapitálové riziko (riziko nesolventnosti) – vycházíme ze situace, kdy výše závazků 

v tržním vyjádření je vyšší než tržní hodnota veškerých aktiv, tzn., že banka není 

schopna pokrýt své ztráty z vlastního kapitálu – je tedy zřejmé, že čím je vyšší vlastní 

kapitál banky, tím menší riziko nesolventnosti existuje, na druhé straně však platí, 

že zvyšování vlastního kapitálu snižuje rentabilitu vlastního kapitálu banky. 
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2.4 Úvěrové produkty 

2.4.1 Úvěrová činnost bank 

Poskytování úvěrů je jednou ze základních činností, kterou se banky zabírají. 

U komerčních bank tvoří úvěry rozhodující část aktiv, jsou relativně málo likvidní a současně 

poměrně rizikovou částí aktiv, zato však přinášejí vyšší výnosy. Úrokové platby jsou 

základním zdrojem příjmů komerčních bank. Likviditě a riziku úvěrů, stejně jako době 

splatnosti úvěrů odpovídá i výše úrokových sazeb, za které banky úvěry poskytují. Objem 

úvěrů poskytovaných bankami je obvykle regulován centrálními bankami či orgány dohledu. 

Maximální možná výše poskytnutých úvěrů je zpravidla odvozována od kapitálu banky, 

zajištění úvěrů rezervami a opravnými položkami, závisí na kvalitě úvěrů. Také 

v jednotlivých bankách je alokace úvěrů velice různorodá, závisí na podnikatelské strategii 

banky, velikosti banky a jejím umístění a řadě dalších faktorů. U malých bank je obvykle 

vyšší podíl úvěrů drobným a středním podnikatelů, úvěrů spotřebitelských, hypotečních a 

úvěrů do zemědělského faktoru. U velkých bank naopak převládají obchodní a podnikatelské 

úvěry velkým, příp. malým a středním firmám
10

.  

2.4.2 Úvěrové obchody 

Poskytování úvěrů a další formy bankovního financování tedy patří mezi nejdůležitější 

obchody komerčních bank. Banky poskytují celou řadu různých úvěrů, které se liší 

nejrůznějšími charakteristikami (např. lhůtou splatnosti, účelovosti úvěru či jeho zajištěním).  

Mimo klasické úvěrové produkty nabízejí banky ještě tzv. závazkové úvěry, resp. 

bankovní záruky, které pro klienta neznamenají bezprostřední získání likvidních prostředků. 

Banka se pouze v určité formě zaručuje za svého klienta a zavazuje se splnit jeho závazek, 

pokud tak klient neučiní sám a pokud o to banka bude věřitelem požádána (např. 

u akceptačního úvěru). Podobně je tomu i u tzv. alternativních forem financování, které lze 

charakterizovat jako bankovní produkty, které umožňují klientům získat finanční prostředky 

za určitých specifických podmínek (např. faktoring či forfaiting).  

 
Nejčastějším kritériem členění klasických úvěrových obchodů je kritérium časové, 

tedy lhůta, ve které mají být peněžní prostředky (jistina a úrok) bance vráceny. Podle tohoto 

kritéria se úvěrové obchody tedy člení na:  

 

                                                 
10

 POLOUČEK, Stanislav a kolektiv. Bankovnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 367 
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 Krátkodobé úvěry – jistina a úrok musí být splaceny do 1 roku od poskytnutí 

peněžních prostředků bankou.  

 Střednědobé úvěry – jistina a úrok musí být splaceny v rozmezí 1 až 4 roky od 

poskytnutí peněžních prostředků bankou.  

 Dlouhodobé úvěry – splatnost jistiny a úroků je delší než 4 roky.  

 

2.4.2.1 Krátkodobé úvěry 

V současné praxi se setkáváme se třemi zcela odlišnými typy krátkodobých úvěrových 

obchodů. Jde o následující úvěry
11

: 

 eskontní,  

 provozní, 

 kontokorentní. 

 
Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který poskytuje banka prostřednictvím odkupu 

(eskontu) směnky před její splatností po srážce úroku (diskontu). Eskontuje-li banka směnku, 

stává se jejím majitelem se všemi právy a povinnostmi. Banka poskytuje subjektu, který na ni 

směnku převedl, eskontní úvěr, jehož výše je určena směnečnou částkou a doba splatnosti 

splatností směnky. V souvislosti s tím, že banky eskontují směnky se zbytkovou splatností do 

1 roku, jde o úvěr krátkodobý. V den splatnosti směnky prezentuje banka směnku 

k proplacení směnečnému dlužníkovi (směnečníkovi). To nutí banky podrobně přezkoumat 

tzv. bonitu směnečného dlužníka, neboť se jedná o osobu, která má v budoucnu úvěr zaplatit.  

Základem pro stanovení výše úroku z eskontního úvěru jsou smluvně dohodnuté podmínky 

mezi klientem a bankou. Úrok (diskont) se tedy sráží při eskontu směnky a jeho výše se určí 

podle následujícího vzorce: 

 
         Diskont =  

 

 
Provozní úvěr je dalším typem krátkodobého financování, tj. financování s dobou 

návratnosti finančních prostředků do 1 roku. Provozním úvěrem se ve většině případů úvěrují 

tzv. oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, finanční majetek). Jeho čerpání často následuje po 

vyčerpání úvěru investičního, neboť jeho prostřednictvím může být hrazen provoz úvěrované 

a již pořízené investice. V rámci dlouhodobě bezproblémové spolupráce mezi bankou a 

                                                 
11

 POSPÍŠIL, Richard. Finance a bankovnictví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta, 2007, s. 56 

Směnečná suma x doba do splatnosti směnky ve dnech x diskontní sazba v % 

Počet dní v roce x 100 
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klientem přistupují banky k tomu, že se tyto krátkodobé úvěry klientům ve lhůtě splatnosti 

obnovují - tak dostávají provozní úvěry střednědobý charakter - v rámci tzv. roční revize 

limitu dochází ke zhodnocení ekonomické situace klienta a vyhodnocení plnění stanovených 

podmínek. Provozní úvěr není svou povahou úvěrem striktně účelovým – jeho čerpání 

většinou neprobíhá formou úhrady faktur, ale banky jej poskytují běžným převodem 

prostředků na účet klienta. Úroková sazba je u tohoto typu úvěru u některých bank fixní (tzn. 

neměnná po dobu jednoho roku), některé peněžní ústavy však konstruují úrokovou sazbu 

z pevné části a odchylky (odchylka v tomto případě znamená cenu krátkodobého provozního 

úvěru). Celková cena úvěru je však určována i bonitou klienta, dobou návratnosti peněžních 

prostředků a kvalitou jejich zajištění. 

 
Kontokorentní úvěr patří ve vyspělých ekonomikách mezi nejvýznamnější 

krátkodobé bankovní úvěry. Jde o úvěr poskytovaný na běžném účtu klienta tak, že zůstatek 

účtu může přecházet do debetu. Z povahy tohoto úvěru plyne, že dochází k velmi časté změně 

jeho stavu. Maximální výše kontokorentního úvěru je dána dohodnutým úvěrovým rámcem, 

který určuje maximálně přípustný debet na kontokorentním účtu.  

Celková cena kontokorentního úvěru se skládá z úroků a položek, které souvisí 

s vedením tohoto účtu, prováděním plateb apod. Splatnost kontokorentního úvěru je vždy 

krátkodobá, tzn. do jednoho roku. Výhodou tohoto typu úvěru pro klienta je možnost čerpání 

peněžních prostředků pohotově a účelově dle vlastního uvážení. Pro banku je výhodou vyšší 

úroková sazba než u běžných krátkodobých úvěrů, ovšem jsou kladeny vyšší nároky na řízení 

likvidity.  

 

2.4.2.2 Střednědobé úvěry 

Střednědobé úvěry se vyznačují dobou splatnosti od jednoho do čtyř let. Základním 

typem střednědobého financování je úvěr investiční, který slouží k pořízení hmotného 

a nehmotného investičního majetku. Investiční úvěry jsou příjemci poskytovány výhradně 

účelově – jejich čerpání se provádí úhradou faktur, které příjemce úvěru za pořizovaný 

majetek obdrží – banka má jednoznačnou kontrolu nad tokem a účelovostí svých prostředků.  

U tohoto typu úvěru lze ve většině případů s bankou sjednat odklad splátek úvěru. 

Naopak splátky úroků jsou hrazeny ihned po poskytnutí úvěru. Úroková sazba se u tohoto 

typu úvěru skládá ze základní (bazické, referenční) sazby a odchylky, která je na rozdíl od 

základní sazby neměnná po celou dobu trvání úvěrového vztahu a vyjadřuje tak cenu 

úvěrového produktu. 
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2.4.2.3 Dlouhodobé úvěry 

Mezi dlouhodobé úvěry řadíme úvěry, u kterých splatnost jistiny a úroků přesahuje 

čtyři roky. Základním typem dlouhodobého financování je hypoteční úvěr
12

 - za jeho 

základní charakteristický rys lze považovat způsob jeho zajištění, kterým je zástavní právo 

k nemovitosti. Z povahy zajištění vyplývá relativně nízké riziko hypotečních úvěrů i jejich 

možná dlouhodobost. Pokud hypoteční úvěr není refinancován zdroji z emise hypotečních 

zástavních listů, potom se na něj vztahuje obdobný režim jako na jiné druhy úvěrů (pouze 

podmínka zajištění musí zůstat zachována). 

Výše úrokové sazby z hypotečních úvěrů je obvykle nižší ve srovnání s úrokovými 

sazbami z alternativních úvěrů, což je dáno malým rizikem bank v souvislosti se zajištěním 

zástavním právem k nemovitosti. Úroková sazba z hypotečních úvěrů může být stanovena 

jako pevná sazba po celou dobu splatnosti úvěru či jako sazba pohyblivá v závislosti na vývoji 

tržních úrokových sazeb.  

 
Hypoteční úvěry se obvykle člení do dvou základních skupin: 

 podnikatelská hypotéka – slouží k financování nemovitostí určené k podnikání, 

největší výhodou jsou její nízké úrokové sazby díky kvalitnímu zajištění, naopak 

nevýhodou je nutnost mít připravenu část vlastních prostředků, protože banky 

hypotéky pro podnikatele financují zpravidla jen do 70 % odhadní ceny 

nemovitosti (podstatný vliv má i vyhodnocení bonity klienta), 

 hypotéka pro financování vlastního bydlení. 

 
Účelovou (klasickou) hypotéku lze získat na tyto záměry: 

 koupě nemovitosti, stavebního pozemku, 

 výstavba nemovitosti, 

 rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitosti, 

 splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti, 

 případně získání vlastnického podílu na nemovitosti. 

 
Neúčelový hypoteční úvěr, tzv. americká hypotéka, nemá pro klienta v užití žádná 

omezení. Může tak tímto úvěrem financovat i movité věci, např. automobil či studium dětí 

v zahraničí. Úrokové sazby se pohybují zhruba o 2 % výše, podmínkou je zastavení 

nemovitosti. 

 

                                                 
12

 REVENDA, Zbyněk a kolektiv. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 

2005, s. 130-143 
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2.4.3 Podnikatelské úvěry 

Portfolio úvěrů bank je velice široké a komerční banky mají toto portfolio ze všech 

finančních institucí nejvíce diverzifikované. Největší část úvěrů je nicméně tradičně 

poskytována ve formě obchodních a podnikatelských úvěrů různým firmám, neboť převážná 

většina firem potřebuje ke své podnikatelské činnosti cizí zdroje, a to jak v průběhu existence, 

tak především při samotném rozběhu podnikání. Snahou podnikatelských úvěrů je eliminovat 

některé nedostatky, které byly v minulosti podnikateli kritizovány – např. dlouhá doba 

vyřízení úvěru, náročné administrativní řízení, záruky nemovitostmi apod. 

Podnikatelský úvěr je tedy úvěr poskytovaný fyzickým osobám – podnikatelům, 

a právnickým osobám na financování jejich podnikatelských potřeb. Tyto úvěry lze rozdělit 

dle níže uvedených hledisek: 

 
1) Podle subjektu (příjemce) úvěru: 

a. úvěry pro fyzické osoby - drobné podnikatele a živnostníky, 

b. úvěry pro malé a střední firmy (podle výše ročního obratu), 

c. úvěry pro střední a větší firmy. 

2) Podle účelu, na který je úvěr určen: 

a. provozní úvěry, 

b. kontokorentní úvěry, 

c. investiční úvěry. 

3) Podle doby splatnosti úvěru: 

a. krátkodobé úvěry, 

b. střednědobé úvěry, 

c. dlouhodobé úvěry. 

 
Podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru se mohou lišit dle druhu úvěru a 

konkrétní banky, u které je o úvěr žádáno, více či méně jsou tyto podmínky obdobné: 

 
 základní údaje o společnosti, 

 nejméně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání, 

 kladný výsledek hospodaření, 

 bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a ČSSZ, 

 firma nesmí být likvidaci, konkurzu ani vyrovnání, 

 vedení účtu u dané banky (kontokorentní úvěry), 

 předložení podnikatelského záměru, 
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 v případě investičních úvěrů určité procento vlastních zdrojů, 

 udání účelu půjčky (investiční a některé provozní úvěry). 

 

 

2.5 Charakteristika malých a středních podniků 

2.5.1 Vymezení malých a střeních podniků 

Malé a střední podniky hrají rozhodující úlohu v konkurenceschopnosti a dynamice 

evropského hospodářství. Na první pohled se jako nejjednodušším hlediskem vymezení jeví 

posuzování podnikatelských subjektů podle počtu jejich zaměstnanců. Toto třídění však není 

vždy objektivní. Například společnost Walmark, která je největším výrobcem doplňků stravy 

v regionu střední a východní Evropy, se řadí mezi střední firmy s počtem zaměstnanců 

nepřesahujících 500. 

Jednotlivé státy či instituce chápou malé nebo střední podniky na základě hlediska 

počtu zaměstnanců odlišně, například Spojené státy za hranici považují 500 zaměstnanců, 

zatímco v Evropské unii je touto hranicí 250 zaměstnanců.  

Podniky jsou posuzovány jako mikropodniky, malé a střední podniky, pokud splňují 

kritéria uvedená v doporučení Evropské komise 2003/361/ES. Níže uvedená tabulka uvádí 

přesné informace, které je třeba při určování velikosti podniku zohlednit:   

 

Tab. 2.4: Zohledňované informace při určování velikosti podniku 

 

Typ podniku Počet zaměstnanců Obrat nebo bilanční suma celkem 

Střední < 250 ≤ € 50 milionů EUR ≤ € 43 milionů EUR 

Malý < 50 ≤ € 10 milionů EUR ≤ € 10 milionů EUR 

Mikro < 10 ≤ € 2 milionů EUR ≤ € 2 milionů EUR 

Zdroj: ec.europa.eu 
 

2.5.2 Počet zaměstnanců 

Počet zaměstnanců je rozhodujícím počátečním kritériem k určení, do které kategorie 

daný podnik patří. Vztahuje se na osoby s plným i částečným pracovním úvazkem a zahrnuje 

také sezónní pracovníky. Délka mateřské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává. Počet 

zaměstnanců se vyjadřuje v ročních pracovních jednotkách. Kdokoli, kdo byl v daném 

podniku nebo jeho jménem zaměstnán na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok, 
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se počítá jako jedna jednotka. Osoby s částečným pracovním úvazkem, sezónní pracovníky 

a osoby, které nepracovaly po celý rok, započtete jako zlomky jedné jednotky
13

. 

2.5.3 Roční obrat a bilanční suma roční rozvahy  

Roční obrat se určuje výpočtem příjmů, které podnik získal během daného roku 

z prodeje a ze služeb po odečtení vyplacených slev. Obrat by neměl zahrnovat daň z přidané 

hodnoty (DPH) ani jiné nepřímé daně. Bilanční suma roční rozvahy se vztahuje k hodnotě 

hlavních aktiv společnosti.  

2.5.4 Kritérium nezávislosti 

Doporučení Komise dále definuje tři druhy podniků podle vlastnické struktury, tzv. 

kritérium nezávislosti:  

 propojené podniky (linked enterprises) – jeden podnik vlastní většinu kapitálu nebo 

hlasovacích práv v druhém podniku, 

 partnerské podniky (partner enterprises) – jeden podnik (mateřský podnik) 

vlastní více než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv v dceřiném podniku, 

 nezávislý podnik (autonomous enterprise) – nesplňuje výše uvedená kritéria; 

za nezávislý podnik se považuje i podnik, kde více než 25 % kapitálu nebo 

hlasovacích práv je vlastněno veřejnými investičními společnostmi, společnostmi 

rizikového kapitálu, univerzitami, neziskovými výzkumnými centry, institucionálními 

investory regionálního rozvoje, místními úřady. 

2.5.5 Segmentace podnikatelských subjektů z pohledu finančních institucí 

Finanční instituce potřebují v rámci správného fungování znát potřeby svých klientů a 

tyto potřeby především dokázat uspokojit. Proto je vhodné provést segmentaci 

podnikatelských subjektů z pohledu bankovnictví na základě následujících kritérií
14

:  
 

 ekonomická aktivita, 

 velikost, 

 postavení na trhu, 

 vlastnické vztahy. 

 

                                                 
13

 European Commission. Nová definice malých a středních podniků  - Uživatelská příručka a vzor prohlášení 

[online]. [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf 
14

 KRAJÍČEK, Jan. Marketing v peněžnictví. 1. vyd. Brno; Masarykova Univerzita v Brně, 2005, s. 50-51 
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Pro členění v rámci ekonomické aktivity se používají následující čtyři hlavní segmenty: 

 průmyslové podniky, 

 obchodní organizace, 

 stavební a veřejné práce, 

 služby. 

 
Pro určení velikosti podniku je v rámci segmentace podnikatelských subjektů z 

pohledu finančních institucí nejvýznamnějším kritériem obrat a počet zaměstnanců.  

 
Členění dle ročního obratu: 

 s obratem do 5 mil. Kč, 

 s obratem 5 – 20 mil. Kč, 

 s obratem 20 – 50 mil. Kč, 

 s obratem 50 – 100 mil. Kč, 

 s obratem 100 – 300 mil. Kč, 

 s obratem 300 – 1000 mil. Kč, 

 s obratem více než 1000 mil. Kč. 

 
Členění dle počtu zaměstnanců (při použití průměrného evidenčního počtu zaměstnanců): 

 do 5 pracovníků, 

 5 – 10 pracovníků, 

 10 – 50 pracovníků, 

 50 – 100 pracovníků, 

 100 – 500 pracovníků, 

 500 – 1000 pracovníků, 

 více než 1000 pracovníků. 

 
Další členění je založeno na postavení podniku na trhu: 

 monopolní postavení (podnik ovládá 100% trhu), 

 téměř monopolní postavení (ovládání více než 70% trhu), 

 dominantní postavení na trhu (ovládání 30 - 70% trhu), 

 mírně dominantní postavení (ovládání 5 - 30% trhu), 

 bez významného postavení na trhu (ovládání méně než 5% trhu). 

 
Poslední členění vychází z vlastnické struktury podniku: 

 vlastnictví státu, orgány státní správy a samosprávy, obce, 
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 tuzemský vlastník, 

 zahraniční vlastník, 

 akciové společnosti, 

 společnosti s ručením omezeným, 

 ostatní. 

 
Výše uvedené způsoby členění klientů jsou pro finanční instituce důležité, zejména 

z důvodu určení stability těchto podnikatelských subjektů a také jejich vztahu k podmínkám 

poskytování bankovních produktů či služeb. 

2.5.6 Význam a funkce malého a středního podnikání 

Malé a střední podniky jsou významným sektorem tržní ekonomiky - zaměstnávají 

62,2 % všech ekonomicky aktivních osob a podíl počtu malých a středních podniků na 

celkovém počtu podniků v ČR činí 99,8%.  

Malé a střední podnikání plní ve společnosti řadu funkcí. Vedle ekonomické funkce 

(hospodaření dané firmy, reakce na místní, resp. regionální potřeby spotřebitelů atd.) plní 

důležitou sociální funkci (samozaměstnávání drobných podnikatelů, vytváření pracovních 

míst) a obslužnou (dovádějící příslušné výrobky a služby do oblasti komerčního užití). Jeho 

místo je v procesu uspokojování individuálních potřeb (dotváření produkce do podoby podle 

přání jednotlivých zákazníků), plní funkci kulturně- a regionálnětvornou (přispívající 

k vytváření všeobecné a ekonomické kultury v místě) aj
15

.  

2.5.7 Přednosti a nevýhody malých a středních podniků 

Trvalá pozornost věnovaná sektoru malého a středního podnikání má své racionální 

důvody. Ty spočívají v jejich specifických přednostech, ale i v jejich nevýhodách resp. 

zranitelnosti
16

.  

 
Předností je: 

 relativní pružnost, rychlost odezvy (vč. vzniku a zániku firmy) na změny podmínek, 

 relativně vysoká schopnost absorpce pracovní síly díky pružnosti, 

 schopnost vyplnit mezeru ve struktuře obchodních vztahů mezi velkými podniky (role 

subdodavatele). 

 

                                                 
15

 GRUBLOVÁ, Eva a kolektiv. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: REPRONIS, 2004, s. 60 
16

 Krátká tématická analýza: Malé a střední podniky (jejich místo a role v české ekonomice) [online].  

[cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta090307.doc 
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Nevýhody jsou naopak dány:  

 obtížnějším resp. nákladnějším přístupem ke kapitálu, informacím a znalostem, 

 menší schopností eliminovat důsledky výkyvů vnějších vlivů v počátečním stadiu 

svého vývoje (startu), 

 menšími zábranami při uvolňování nadbytečné pracovní síly. 

 
Proto také vlády volí různé formy veřejné podpory malého a středního podnikání 

včetně podpory finanční. Pokud jsou pravidla takovéto podpory nastavena správně, nejde o 

zvýhodňování těchto podnikatelských subjektů na úkor jiných, ale právě o zmírňování 

uvedených nevýhod. 

 
V příloze diplomové práce je přehledně znázorněn současný stav podnikatelského 

prostředí v rámci sektoru malého a středního podnikání na území České republiky 

prostřednictvím informací dostupných na webových stránkách Ministerstva průmyslu 

a obchodu České republiky.  
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3 Pravidla při poskytování podnikatelských úvěrů 

 

3.1 Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru 

Základem pro podání žádosti o podnikatelský úvěr je ve většině bank vypracování 

podnikatelského záměru. Na jeho základě, zhodnocení bonity klienta a posouzení, jak je úvěr 

zajištěn, se banka rozhoduje, zda úvěr poskytne, v jaké formě a jak bude úročen. Úrok je 

obvykle odvozen od základní úrokové sazby banky. Tato sazba je jednou z nejvýznamnějších 

sazeb pro většinu klientů banky. K ní je vztažena rozhodující většina úrokových sazeb 

na depozita i z poskytovaných úvěrů. Je to taková sazba, která bance umožňuje pokrýt 

provozní náklady a současně získat dostatečný objem depozit. Vývoj základní sazby banky 

i její výše je vždy úzce spojena s vývojem krátkodobých úrokových sazeb. Proto je také 

poměrně často měněna
17

.  

Žádost o úvěr má již dnes u všech bank přesně strukturovanou formu v podobě 

formulářů, tabulek s ekonomickými ukazateli, podnikatelského záměru a navrhovaného 

způsobu zajištění úvěru. Většina bank požaduje žádost o úvěr v následující či obdobné 

struktuře:  

 
1) Identifikace žadatele o úvěr 

 Jméno, případně obchodní jméno 

 Právní forma 

 IČO, datum registrace 

 Žadatel je/není plátcem DPH 

 Adresa trvalého bydliště a adresa místa podnikání 

 Bankovní spojení žadatele (název banky, pobočka, číslo účtu a kód banky) 

 
2) Identifikace požadovaného druhu bankovního produktu (úvěru) 

 Druh požadovaného úvěru 

 Měna úvěru  

 Účel financování 

 Předpokládaná částka 

 Termín čerpání prostředků 

 Navrhovaná forma čerpání úvěru 

 Navrhovaná forma splácení úvěru, datum a výše splátek 
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 Konečný termín splatnosti úvěru 

 
3) Ekonomické údaje o žadateli 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztrát 

 Cash flow 

 Daňové přiznání většinou za poslední dva roky 

 Potvrzení finančního úřadu, ČSSZ a zdravotní pojišťovny o tom, že podnikatel 

nemá nesplacené závazky 

 
V účetní rozvaze je vhodné rozčlenění závazků na: 

 Celkové závazky 

 Závazky po splatnosti – ty se obvykle ještě dál specifikují na závazky:  

o do 30 dní po lhůtě splatnosti, 

o do 90 dní po lhůtě splatnosti, 

o do 180 dní po lhůtě splatnosti, 

o do 365 dní po lhůtě splatnosti, 

o nad 1 rok po lhůtě splatnosti. 

 
Je nutné uvést návrh na jejich řešení, resp. snížení, a doložit reálnost plánovaných 

kroků. Stejné rozčlenění je nutné provést i u pohledávek – tedy rozčlenění na pohledávky 

celkem, pohledávky po lhůtě splatnosti, dále je rozčlenit do jednotlivých skupin podle lhůt a 

předložit seznam nejdůležitějších dlužníků a kroky k jejich zaplacení.  

Součástí závazků jsou také bankovní úvěry. Banky při poskytování úvěrů a studiu 

dokumentů požadují seznam všech těchto poskytnutých úvěrů v následujícím členění:  

 Název banky 

 Výše závazku 

 Typ závazku 

 Termín zahájení a termín ukončení splátek 

 Aktuální zůstatek závazku 

 
4) Podnikatelský záměr 

Základem pro podání žádosti o podnikatelský úvěr je vypracování podnikatelského 

záměru. V této části žádosti je povinností žadatele, aby popsal současný stav, v jakém 

se nachází, a uvedl své plány do budoucnosti. Dále by zde měl být uveden důvod žádosti o 

úvěr, co mu přinese a jaké rizika a výhody může v budoucnosti očekávat.  
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Základní struktura podnikatelského záměru by měla obsahovat:  

 Základní údaje o podniku (předmět činnosti, velikost podniku apod.) 

 Shrnutí podnikatelského plánu 

 Popis úvěrované investice 

 Konkurence a marketing 

 Finance podniku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, soubor ekonomických ukazatelů, které 

jsou bankou požadovány - rentabilita aktiv, rentabilita tržeb, míra bankovního 

zadlužení, míra celkového zadlužení, úrokové krytí, běžná a rychlá likviditu, doba 

obratu pohledávek, doba obratu závazků a doba obratu zásob) 

 Navrhované zajištění úvěru 

 
Při rozhodování, zda úvěr banka poskytne, jsou uplatňovány dva základní přístupy. 

Z jejich výsledku nemusí zdaleka vyplývat jednoznačný závěr. Je posuzována kvalita 

podnikatelského záměru, tedy objekt, na který mají být poskytnuté prostředky použity, ale 

také bonita dlužníka, tedy subjekt, dosavadní výsledky hospodaření žadatele o úvěr. I zcela 

nerealizovatelný podnikatelský záměr se totiž může zrodit u dosud velice úspěšného 

podnikatele, stejně jako dosud špatně hospodařící subjekt může mít skvělý podnikatelský 

záměr. Obvykle však kvalita podnikatelského záměru odpovídá dosavadním hospodářským 

výsledům žadatele o úvěr a banka bere většinou v úvahu obě vzájemně se podmiňující stránky 

posuzované žádosti o úvěr
18

.  

 

3.2 Proces hodnocení bonity klienta 

Nedílnou součástí úvěrového řízení je v každé bance hodnocení bonity klienta, 

tj. posouzení jeho způsobilosti úvěr splatit, zahrnující posouzení jeho důvěryhodnosti. 

Prakticky se postupy bank při analýze bonity klientů často i výrazně liší. Vychází z vlastních 

informací banky a především informací od klienta, které musí banka odpovídajícím způsobem 

ověřit. Hodnocení bonity podnikatelských subjektů je většinou prováděno analýzou jejich 

finančního hospodaření. Banka analyzuje strukturu majetku a finanční zdroje firmy a zejména 

stávající a očekávané výsledky hospodaření. Metody, používané postupy i konkrétní 

náročnost analýzy závisí na výši a druhu žádaného úvěru. Používány jsou již výše zmíněné 

nástroje a ukazatele finanční analýzy. V každém případě je na firmách při žádosti o poskytnutí 

úvěru požadována rozvaha a výkaz zisků a ztrát za několik posledních let, výkaz cash flow 
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a v také dotaz na dosavadní platební morálku žadatele o úvěr do Centrálního registru úvěrů 

provozovaného ČNB nebo úvěrového registru nebankovních společností
19

. 

Banky vyžadují poskytování údajů o hospodaření podnikatelských subjektů po celou 

dobu trvání daného úvěrového vztahu. Požadavky bývají formulovány do úvěrové smlouvy 

a vyžadují např. pravidelné předkládání výše uvedených účetních výkazů a dalších údajů o 

hospodářských výsledcích podnikatelského subjektu, a to především z důvodu trvání 

úvěrových rizik po celou dobu úvěrového vztahu.  

 

3.3 Analýza finančních zdrojů 

Rozhodující částí při zjišťování bonity klienta je zhodnocení jeho hospodářské a 

finanční situace – je třeba ověřit, zda ekonomická situace podnikatelského subjektu a jeho 

předpokládaný budoucí vývoj, dává předpoklady pro splácení úvěru, včetně úroků. Analýza 

hospodářské a finanční situace klienta vychází z finanční analýzy podniku. Finanční analýza 

je tedy nezbytnou součástí hodnocení bonity úvěrového dlužníka a její výstup a interpretace je 

jednou z možností včasné eliminace možného úvěrového rizika.  

Podle účelu použití a následného zpracování jednotlivých údajů získaných z účetnictví 

dělíme ukazatele finanční analýzy na:  

 Absolutní ukazatele – jednotlivé údaje jsou převzaty dle své povahy jak z rozvahy, 

tak z výsledovky. Tyto údaje banka hodnotí v pravidelných intervalech a jejich vývoj 

posuzuje v delší časové posloupnosti. Jde pouze o hodnocení základní s omezenou 

vypovídací schopností. V tomto případě také dochází k jejich zkreslování například 

vývojem inflace, změnou kurzu měny apod.  

 Relativní ukazatele – s jednotlivými rozvahovými a výsledkovými ukazateli 

se pracuje tak, že se hodnotí jejich podíl a posuzují se vzájemné relace mezi nimi. 

Při vyhodnocování těchto ukazatelů je nutno si uvědomit vzájemné vazby a souvislosti 

mezi těmito ukazateli.  

 
Z celé řady používaných poměrových ukazatelů se nejčastěji používají následující 

čtyři základní typy:  

 Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti) 

 Ukazatele aktivity, resp. doby obratu 

 Ukazatele likvidity (platební schopnosti) 

 Ukazatele zadluženosti 
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Tab. 3.1: Seznam vybraných ukazatelů finanční analýzy 
 

Rentabilita 

Rentabilita vložených 

prostředků 

▪ Rentabilita aktiv ROA 

▪ Rentabilita vlast. kapitálu ROE 

▪ Rentabilita dl. zdrojů ROCE 

▪ EBIT / aktiva celkem 

▪ EAT / vlastní kapitál 

▪ EBIT / dlouhodobé zdroje 

Rentabilita výstupů ▪ Rentabilita tržeb ROS ▪ EAT / tržby 

Obrat pracovního kapitálu 
▪ Doba obratu zásob 

▪ Doba obratu pohledávek 

▪ (zásoby / tržby) x 360 

▪ (pohledávky / tržby) x 360 

Obrat fixního kapitálu ▪ Využití DHM ▪ Tržby / DHM 

Zadluženost 

Celková zadluženost ▪ Míra zadluženosti ▪ Cizí kapitál / aktiva celkem 

Dílčí zadluženost a úrokové krytí 
▪ Úvěrová zadluženost vlast. zdrojů 

▪ Úrokové krytí 

▪ Průměr. stav úvěrů / vlast. kapitál 

▪ EBIT / úroky 

Návratnost úvěrů ▪ Návratnost úvěrů ▪ Průměr. stav úvěrů / (EAT +  

  odpisy) 

Likvidita 

Schopnost splácení závazků 
▪ Celková likvidita 

▪ Pohotová likvidita 

▪ OA /krátk. závazky 

▪ (OA – zásoby) / krátk. závazky 

Obrat složek ČPK 

▪ Doba obratu závazků 

▪ Doba obratu zásob 

▪ Doba splatnosti pohledávek  

▪ (kr. závazky / tržby) x 360 

▪ (zásoby / tržby) x 360 

▪ (pohledávky / tržby) x 360 

 
Zdroj: Finanční řízení a rozhodování podniku 

 
 

3.4 Uzavření smlouvy 

Postatou smlouvy o úvěru je závazek peněžního ústavu, který se v rámci uzavření této 

smlouvy dostává do pozice věřitele, že poskytne v prospěch klienta peněžní prostředky do 

určité částky. Na straně druhé vzniká závazek klienta, který se v této situaci dostává do pozice 

dlužníka, vrátit poskytnuté prostředky a současně zaplatit sjednané úroky. Úroky jsou 

podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru. Pokud by nebyly dohodnuty, nejednalo by se o 

smlouvu o úvěru, ale o jiný smluvní typ. 

Smlouva o úvěru je v České republice upravena obchodním zákoníkem a je pro ni 

předepsaná písemná podoba, což znamená, že i každá dodatečná změna podmínek této 

smlouvy musí mít formu písemného dodatku k této úvěrové smlouvě.  

 
Mezi základní náležitosti úvěrové smlouvy patří:  

 ručení smluvních stran, 
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 výše úvěru a měna, ve které je úvěr poskytnut, 

 lhůta čerpání úvěru, 

 účel úvěru, 

 doba a způsob splácení úvěru, 

 výše a způsob stanovení úrokové sazby, 

 způsob zajištění úvěru. 

 
Předepsaná písemná forma úvěrové smlouvy dle Obchodního zákoníku je uvedena 

v příloze této diplomové práce. 

3.4.1 Úročení úvěru 

Úrokovou sazbu lze v rámci úvěrového vztahu stanovit fixním způsobem, což 

znamená, že úroková sazba je pevně stanovena po celou dobu trvání smlouvy o úvěru, nebo 

pohyblivým způsobem, kdy úroková sazba se během splatnosti úvěru mění. Změny 

úrokových sazeb vycházejí z následujících skutečností: 

 změny v důsledku bezprostředního kopírování určité úrokové sazby, zpravidla 

základní sazby vyhlášené bankou, při sjednání smlouvy o úvěru v tomto případě 

nejsou známy termíny změn úrokových sazeb – tato úroková sazba bývá označována 

jako „floating rate“, 

 změny v důsledku vazby na vybranou tržní úrokovou sazbu s předem pevně danými 

termíny přizpůsobování, tzn., že úroková sazba se mění v pravidelných intervalech a 

přizpůsobuje se výši referenční sazby (tržní úroková sazba reprezentující úroveň 

úrokových sazeb na určitém segmentu trhu, jejíž výše je stanovována dle předem 

daných pravidel a proto její výši nemá možnost ovlivnit žádný z účastníků na trhu – 

mezi nejznámější referenční sazby řadíme průměrné mezibankovní úrokové sazby, 

jako jsou např. PRIBOR – Prague Interbank Offered Rate – úroková sazba na 

pražském mezibankovním trhu, LIBOR – London Interbank Offered Rate apod.) 

platné na počátku sjednaného intervalu; tato úroková sazba bývá označována jako 

„variable rate“. 



33 

 

3.4.2 Splácení úvěru 

Součástí smlouvy o úvěru je také určení způsobu splácení úvěrů. Tyto základní 

způsoby lze shrnout následovně
20

:  

 úvěr splatný najednou v době splatnosti - je zde pevně sjednán termín splatnosti a celá 

částka je splacena najednou, přičemž úroky jsou splatné na konci sjednaných period, 

 úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty - úvěr je poskytnut na dobu 

neurčitou, ale výpovědní lhůta je již dohodnuta předem, úroky jsou splatné taktéž na 

konci sjednaných period, 

 úvěr splácený v pravidelných splátkách - úvěr je splácen v pravidelných splátkách, 

současně je předem sjednaná pevná částka, kterou lze určit absolutně nebo procentem 

z původní výše úvěru, jako výše ročního úmoru - část, kterou se splácí jistina (půjčená 

nominální částka bez úroků), a zároveň se splátkami úvěru jsou splatné i úroky, 

 u úvěru spláceného konstantními anuitami probíhá splácení v pravidelních splátkách – 

anuitách (pravidelná splátka dluhu, jejíž část představuje úhradu úroků a část splacení 

dlužné částky), které jsou po celou dobu splácení ve stejné výši, mění se pouze jejich 

struktura z hlediska podílu úmoru a úroku. 

3.4.3 Zajištění úvěru  

Zajištění úvěru v širším slova smyslu zahrnuje veškerá opatření prováděna bankovní 

institucí s cílem zajistit řádné splacení úvěru včetně sjednaných úroků. K nejvýznamnějším 

způsobům zajištění úvěrů řadíme: 

 prověrka úvěrové způsobilosti klienta (bonita klienta), 

 limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty, 

 diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů, 

 kontrola úvěrového subjektu a objektu. 

 
Ani v rámci těchto opatření se však peněžní instituce nevyhnou poskytnutí špatných 

úvěrů. Pro tyto případy však dále ještě existuje řada zajišťovacích instrumentů, jež dávají 

bance možnost uspokojit svoje pohledávky realizací sjednaných záruk v případě, kdy klient 

nechce nebo nemůže splnit své závazky vůči bance. 
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Tab. 3.2: Zajišťovací instrumenty 

 
 

Zajišťovací instrumenty 
 

 
Podle povahy zajištění 

 
 

Osobní zajištění 

- ručení třetí osobou 

 
Věcné zajištění 

- právo banky na určité majetkové hodnoty zpravidla 

příjemce úvěru 
 

 
Podle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou 

 
 

Akcesorické zajištění  

- zajištění je těsně a nerozlučně spojeno se 

zajišťovanou pohledávkou, pokud zanikne 

pohledávka, automaticky zaniká i zajištění 

 
Abstraktní zajištění  

- samostatně stojící právo, jež je nezávislé na 

zajišťované pohledávce, se zánikem pohledávky 

zajištění nezaniká, subjekt poskytující zajištění má 

však právo na jeho vrácení, čímž vzniká možnost 

využívat tohoto zajištění k opakovanému poskytování 

úvěrů 
 

 

Zdroj: Finance a bankovnictví 

 

 

3.5 Kontrola plnění podmínek podnikatelského úvěru 

Bankovní instituce provádějí v předem stanovených termínech kontrolu plnění 

úvěrových podmínek. Tato kontrola se zaměřuje především na následující skutečnosti: 

 schopnost klienta dostát svým závazků, 

 účelové použití úvěru, 

 celkovou finanční situaci klienta, 

 plnění dalších podmínek stanovených bankou při poskytnutí úvěru. 

 
Banka také v rámci této kontroly vypracovává hodnocení plnění úvěrové smlouvy. 

Pokud dlužník neuhradí splátku úvěru či úroku v předem sjednaném termínu, banka převede 

dlužnou částku na účet neuhrazených úvěrů ve lhůtě, tato částka je poté úročena vyšší sankční 

sazbou až do doby jejího splacení.  
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4 Komparace procesu financování ČSOB, a. s. s vybranými 

peněžními ústavy  

 

4.1 Charakteristika klienta 

Na základě získaných poznatků je v této kapitole diplomové práce hlavním cílem 

analýza a vyhodnocení nejlepší varianty financování společnosti UVB TECHNIK, s. r. o. za 

účelem zhodnocení žádosti o poskytnutí podnikatelského úvěru k financování investice do 

dlouhodobého hmotného majetku ve formě strojního zařízení a komparace procesu 

financování této společnosti v rámci vybraných peněžních ústavů prostřednictvím metody 

diskontovaných výdajů.  

Zvolila jsem tuto společnost především z důvodu, že od svého vzniku si vydobyla 

pevnou pozici na tuzemském trhu v oblasti strojírenské výroby a především se řadí do 

kategorie malých a středních podniků, přičemž počet zaměstnanců nepřesahuje 25 a výše 

ročního obratu se pohybuje nad 10 mil. Kč. 

Společnost UVB TECHNIK, s. r. o. se již od roku 1991 zabývá vývojem a výrobou 

měřicí techniky a technologických zařízení. Stěžejními produkty firmy jsou především přesné 

kontaktní kontinuální měřiče tloušťky kovového pásu, které patří ke světové špičce v tomto 

oboru. Společnost je rozdělena do dvou divizí: divize vývoj a výroba měřící techniky a 

technologických zařízení a divize prodej pneumatických a hydraulických prvků, výroba 

strojních prvků a zařízení. Rostoucí požadavky na kvalitu výroby ve válcovnách se projevují 

ve značné poptávce po měřících přístrojích, neboť tato zařízení jsou v dnešní době zcela 

nezbytná. Umožňují předcházet provozním problémům a následné ztrátě zákazníka 

zvyšováním kvality finálních výrobků.  

Společnost UVB TECHNIK, s. r. o. dlouhodobě spolupracuje s významnými firmami 

a organizacemi v oboru v České republice i po celém světě, také je registrována pro výrobu a 

kalibraci měřících přístrojů u Českého metrologického institutu a je členem Asociace 

výzkumných organizací. 

V současné době existuje mnoho databází s daty různého druhu, problémem je však to, 

že většina informací obsažených v těchto databázích, je neveřejných. Proto jsem se pro 

získání finančních údajů týkajících se společnosti UVB TECHNIK, s. r. o. rozhodla využít 

informace dostupné v Obchodním rejstříku a sbírce listin vedených Ministerstvem 

spravedlnosti České republiky.  
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4.2 Úvěrové podmínky ČSOB, a. s. 

4.2.1 O společnosti ČSOB 

Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka v České 

republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb 

v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. 

V červnu 1999 byla ČSOB privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala 

belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu 

Střední a východní Evropy. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). 

Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem 

ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka 

ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008
21

.  

Kombinující sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, 

penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční 

banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice 

ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování bydlení, zajištěných fondech, 

leasingu i celkových aktivech pod správou je skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou
22

. 

Odborná porota prestižního ekonomického magazínu Global Finance, který přináší 

ekonomické dění z celého světa, zvolila ČSOB nejlepší bankou roku 2011 na českém trhu. 

Toto ocenění se do ČSOB vrací už po jedenácté. Cílem soutěže je zvolit na základě 

důkladného prozkoumání lokálního trhu nejlepšího poskytovatele bankovních služeb. Tedy 

banku, která má široké produktové portfolio, vysokou kvalitu poskytovaných služeb, a která 

obsluhuje široké spektrum zákazníků. 

 
Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: 

 Fyzické osoby (retailová klientela) 

 Malé a středně velké podniky 

 Korporátní klientela 

 Nebankovní finanční instituce 

 Finanční trhy 

 Privátní bankovnictví 

                                                 
21

 ČSOB. O společnosti ČSOB [online]. [cit. 2012-01-24]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-

CSOB/Profil-CSOB/Stranky/default.aspx 
22

 ČSOB. Skupina ČSOB [online]. [cit. 2012-01-24]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-

CSOB/Skupina-CSOB/Stranky/default.aspx 
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Tab. 4.1: Základní údaje o společnosti ČSOB 
 

Základní údaje o společnosti ČSOB 

Obchodní firma Československá obchodní banka, a. s.  

Sídlo  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

Právní forma Akciová společnost 

Předmět podnikání Banka 

Orgán dohledu Česká národní banka (ČNB) 

Kód banky 0300 

Klíčové ukazatele skupiny ČSOB – stav k 30. 9. 2011 

Bilanční suma (mld. Kč) 915,9 

Úvěry celkem (mld. Kč) 426,3 

Vklady celkem (mld. Kč) 599,6 

ČSOB v číslech – stav k 30. 9. 2011 

Zaměstnanci - skupiny 7 775 

Klienti (tis.) 3 092 

Uživatelé internetového bankovnictví (tis.) 1 200 

Pobočky ČSOB 251 

Bankomaty 815 

 
Zdroj: www.csob.cz 

 

Hlavní společnosti skupiny ČSOB: 

 ČSOB 

 ČSOB pojišťovna 

 Hypoteční banka 

 Českomoravská stavební spořitelna 

 ČSOB Penzijní fond Stabilita, ČSOB Penzijní fond Progres 

 ČSOB Leasing 

 ČSOB Factoring 

 ČSOB Asset Management 

 ČSOB Investiční společnost  
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Tab. 4.2: Vrcholové vedení ČSOB 
 

Vrcholové vedení ČSOB 

Ing. Pavel Kavánek Generální ředitel ČSOB 

Ing. Petr Knapp Vrchní ředitel, Korporátní bankovnictví 

Mgr. Jan Lamser Vrchní ředitel, Masový trh 

Ing. Petr Hutla Vrchní ředitel, Distribuce 

Bartel Puelinckx Vrchní ředitel, Řízení financí 

Koen Wilmots Vrchní ředitel, Řízení rizik 

Ing. Jiří Vévoda, M. A. Vrchní ředitel, Produkty a podpůrné služby 

 
Zdroj: www.csob.cz 

 

4.2.2 Podmínky získání úvěru 

Úvěrové a obchodní podmínky se stávají součástí smlouvy o poskytnutí 

podnikatelského úvěru uzavřené mezi bankou a klientem. Banka po splnění podmínek 

stanovených smlouvou v případě úvěru poskytne klientovi peněžní prostředky do výše 

úvěrového limitu sjednaného ve smlouvě, v případě, že
23

: 

 smlouva byla ze strany klienta právoplatně podepsána a banka obdržela všechny 

smluvně dohodnuté podklady, dokumenty a byly zaplaceny všechny poplatky 

stanovené ve smlouvě v dohodnutých datech splatnosti, 

 nenastalo porušení povinností či změny skutečností ve smlouvě, 

 byl doložen vznik zajištění v souladu se zákonem a smlouvou a byly splněny další 

specifické podmínky čerpání úvěru sjednaného ve smlouvě.  

4.2.3 Úvěrové produkty ČSOB, a. s.  

Základní nabídka úvěrových produktů nabízených ČSOB, kterou lze kombinovat s 

produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky a podporami poskytovanými ze strany 

Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, zahrnuje: 

 Povolené přečerpání účtu 

 Kontokorentní úvěr 

 Kreditní karta pro podnikatele 

 Revolvingový úvěr 

                                                 
23

 Interní materiály ČSOB 
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 Malý úvěr pro podnikatele 

 Rychlý úvěr na podnikání 

 Účelový úvěr 

 Úvěrový příslib 

 Vydané záruky 

 Akreditivy a inkasa 

 Program na spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU 

 

Pro analýzu úvěrových produktů určených pro malé a střední podnikatelské subjekty 

s cílem získání prostředků pro financování investic týkající se pořízení nového strojního 

zařízení, je z této základní nabídky nejvhodnější Malý úvěr pro podnikatele
24

, který je 

charakterizován jako účelový úvěr až na 15 let k financování investic od 50 000 Kč do 8 mil. 

Kč. Tento úvěr lze tedy využít například k pořízení nového výrobního zařízení a technologie, 

vybavení kanceláří, rozšíření skladů i vozového parku, opravy budov nebo nákup pozemku. 

 

Výhody: 

 Profinancování až 80% celkové investice (vč. DPH), 

 investice do majetku pořízeného v uplynulých 3 měsících lze profinancovat i zpětně, 

 úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně až 18 měsíců od podpisu smlouvy (proti 

fakturám, kupní smlouvě nebo dalším dokumentům), 

 první splátku jistiny lze odložit až o 6 měsíců, 

 fixní nebo pohyblivá úroková sazba s fixací 1, 3 nebo 5 let (příp. na celou dobu 

splácení). 

 
Tab. 4.3: Přehled doby splácení a výše úvěru 

 

Druh investice Doba splácení až Výše úvěru až 

Budovy a pozemky 15 let 8 mil. Kč 

Stroje a zařízení 8 let 5 mil. Kč 

Osobní a užitkové automobily 6 let 5 mil. Kč 

Jiné investice v závislosti na druhu investice a době jejího odepisování 

(stanoveno individuálně) 
 

 
Zdroj: www.csob.cz 

                                                 
24

 ČSOB. Malý úvěr pro podnikatele [online]. [cit. 2012-01-24].  Dostupné z: 

http://www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/Stranky/CSOB-Maly-uver-pro-podnikatele.aspx 
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Podmínky poskytnutí úvěru: 

 dokument opravňující k podnikání – výpis z obchodního/živnostenského rejstříku ne 

starší 3 měsíců, 

 daňové přiznání za poslední 1 účetní období (vč. všech příloh a finančních výkazů), 

 doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok, 

 doklady týkající se zajištění úvěru (je-li vyžadováno), 

 2 doklady totožnosti osob jednajících jménem společnosti, 

 příp. jiné dokumenty po dohodě s pracovníky pobočky ČSOB. 

 

4.3 Porovnání úvěrových produktů v rámci vybraných peněžních ústavů 

Pro porovnání úvěrových produktů určených malým a středním podnikatelským 

subjektům jsem si v rámci této části diplomové práce zvolila ke srovnání s úvěrovými 

produkty nabízenými Československou obchodní bankou, a. s. následující peněžní ústavy, 

neboť patří k největším a nejvýznamnějším bankovním institucím v České republice: 

 Česká spořitelna, a. s. (ČS) 

 Komerční banka, a. s. (KB) 

 Raiffeisen BANK, a. s. (RB) 

 

4.3.1 Česká spořitelna, a. s. 

 

O České spořitelně
25

 

Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, 

nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého 

spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. Od roku 2000 je 

Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve 

střední a východní Evropě. 

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy 

a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v 

poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 

přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. 

platebních karet, disponuje sítí 653 poboček a provozuje více než 1 392 bankomatů a 

transakčních terminálů. Na českém kapitálovém trhu patří mezi významné obchodníky 

                                                 
25

 Česká spořitelna. Profil České spořitelny [online]. [cit. 2012-01-24].  Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d00014413 
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s cennými papíry. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum 

Banka roku 2011 Bankou desetiletí a podle hodnocení amerického časopisu Global Finance je 

nejbezpečnější bankou regionu střední a východní Evropy. 

 

Analyzovaný úvěrový produkt 

 Pro financování investičních potřeb malých a středních podnikatelských subjektů je 

Českou spořitelnou doporučován Investiční úvěr 5 PLUS
26

, který je určen na financování 

hmotného a nehmotného majetku pro podnikatele a malé či střední podniky. Jedná se o 

účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení (dle dohodnutého 

splátkového kalendáře).  

 

Výhody – tzv. 5 PLUS: 

 předložení 5 dokladů k žádosti o úvěr, 

 rozhodnutí o úvěru do 5 dnů, 

 zahájení splácení jistiny úvěru lze odložit o 5 měsíců, 

 úvěr je poskytnut až do výše 5 mil. Kč. 

 

Podmínky poskytnutí úvěru: 

 vedení běžného účtu u České spořitelny, 

 schválení úvěru, 

 podání žádosti o úvěr.  

 

4.3.2 Komerční banka, a. s. 

 

O Komerční bance
27

 

Komerční banka byla založena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 byla 

transformována na akciovou společnost. Komerční banka, a. s. je mateřskou společností 

Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi 

přední bankovní instituce v České republice, je univerzální bankou se širokou nabídkou 

služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví.  

                                                 
26

 Česká spořitelna. Investiční úvěr 5 PLUS – O produktu [online]. [cit. 2012-01-24].  Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a-instituce/podnikatele-a-male-firmy/investicni-uver-5-plus/o-

produktu-d00010840 
27

 Komerční banka. Základní informace [online]. [cit. 2012-01-24].  Dostupné z:  

http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladni-informace.shtml 
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Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi které 

patří penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, 

dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě.  

Obsluha korporátní klientely Komerční banky je rozdělena do dvou segmentů, 

parametrem je obvykle roční obrat klienta a škála produktů, které využívá. Společnosti s 

obratem od 60 do 1 500 mil. Kč jsou obsluhovány zpravidla na obchodních centrech 

segmentu Corporate, klienti s obratem vyšším jsou obsluhováni zpravidla divizemi segmentu 

Top Corporations, které jsou v Praze, Brně a v Bratislavě. 

Služby samotné Komerční banky v roce 2010 využívalo 1,59 milionu zákazníků 

prostřednictvím 395 poboček a 677 bankomatů po celé České republice a také telefonního, 

internetového a mobilního bankovnictví. V rámci pobočkové sítě Banka vybudovala 20 

specializovaných business center pro střední podniky a municipality a 4 centra pro velké 

podniky.  

 

Analyzovaný úvěrový produkt 

V rámci investičního financování je Komerční bankou doporučován Profi úvěr
28

, 

který je charakterizován jako podnikatelský úvěr s výrazně zjednodušeným a zkráceným 

schvalovacím procesem. Tento úvěr je určen pro fyzické osoby – podnikatele a právnické 

osoby s daňovou povinností v České republice, které mají oprávnění na území České 

republiky podnikat. Profi úvěr lze použít k financování oběžných prostředků, hmotného 

investičního majetku či provozních potřeb a lze jej čerpat přímo na účet dodavatelům na 

základě předložených dokladů nebo převodem na účet klienta a KB účelovost ověří později 

podle údajů z účetnictví. Profi úvěr je zajištěn avalem na krycí blankosměnce, u částek 

převyšujících 2 000 000 Kč se dále používají standardní zajišťovací prostředky (ručení, 

zástavní právo k nemovitosti, zástavní právo k věci movité či pohledávce).  

 

Výhody: 

 úvěr speciálně připravený pro podnikatele, malé a střední podniky, 

 výrazně zkrácený a zjednodušený schvalovací proces, 

 možnost operativního financování podnikatelských potřeb. 

 

Podmínky poskytnutí úvěru: 

 žádost o úvěr, 

                                                 
28

 Komerční banka. Profi úvěr [online]. [cit. 2012-01-24].  Dostupné z: http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-

obratem-pod-60-milionu/financovani/profi-uver.shtml 
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 aktuální dokumenty opravňující k podnikání, 

 účetní závěrka včetně daňového přiznání a zprávy auditora: 

o za poslední dvě účetní období, 

o aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících údajů, 

 kopie přiznání k dani z příjmu včetně příloh za poslední účetní období spolu s 

doplňujícími údaji, 

 doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku, 

 3 měsíční výpisy z běžného účtu: 

o který měl klient veden u své předchozí hlavní banky, 

o tyto výpisy nesmí být za období starší než 6 měsíců, 

o noví klienti. 

4.3.3 Raiffeisen BANK, a. s. 

 

O Raiffeisen BANK
29

 

Raiffeisen BANK, a. s. je jednou z největších a nejvýznamnějších bank na trhu v 

České republice. Raiffeisen BANK působí na českém trhu od roku 1993, ovšem samotné 

jméno Raiffeisen má ve světě už více než 140letou tradici a pyšní se mnoha úspěchy. 

Majoritním akcionářem je s 51 procenty rakouská finanční instituce Raiffeisen BANK 

International AG.  

Nabídku kvalitních služeb potvrzuje celá řada domácích i mezinárodních ocenění. V 

soutěži Banka roku je Raiffeisenbank pravidelně vyhlašována „Nejdynamičtější bankou 

roku“, v roce 2011 navýšila Raiffeisen BANK, a. s. zisk o 22% na 2,22 miliardy korun, 

výrazně rovněž posílila svůj kapitál. S celkovými aktivy přes 200 miliard se Raiffeisenbank 

řadí mezi pět největších bank v ČR. 

Raiffeisen BANK obsluhuje klienty v síti více než 120 poboček a klientských center 

po celé České republice a poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, 

osobních a firemních poradců. Raiffeisen BANK, a. s. od samého počátku aktivně nabízí 

služby s důrazem na zohlednění specifických potřeb klientů v různých regionech. Vedle svých 

ryze obchodních aktivit se banka angažuje v řadě veřejně prospěšných aktivit, zahrnujících 

např. oblast kultury, vzdělávání či charitativní projekty. 

 

 

                                                 
29

 Raiffeisen BANK – banka inspirovaná klienty. Profil banky [online]. [cit. 2012-01-24].  Dostupné z:  

http://www.rb.cz/o-bance/o-bance/profil-banky 
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Analyzovaný úvěrový produkt 

Raiffeisen BANK je pro obnovení či rozšíření zařízení firmy nabízena Podnikatelská 

rychlá půjčka
30

, která je definována jako splátkový úvěr vhodný k financování investic, ale 

také provozu. Úvěr je poskytnut bez zajištění hmotným majetkem, pouze blankosměnkou.  

 
Výhody: 

 výši úvěru je schválena na počkání, 

 možnost půjčky až do výše 5 milionů, 

 od 30 tisíc do 3 milionů Kč i bez zajištění nemovitostí, 

 není třeba dokládat použití účelu půjčky, 

 peníze jsou odeslány přímo na běžný účet v Raiffeisen BANK, 

 stačí předložit jedno daňové přiznání za poslední uzavřené účetní období, 

 individuální volba doby fixace úrokové sazby, 

 při zajištění nemovitostí lze získat lepší podmínky, 

 podnikatelé jsou zdarma pojištěni proti riziku smrti z jakékoliv příčiny a trvalých 

následků způsobených úrazem s rozsahem alespoň 50%, 

 pojištění proti nemožnosti úvěr splácet v případě nemoci. 

 

Podmínky poskytnutí úvěru: 

 podnikatelská rychlá půjčka je určena podnikatelům a společnostem s ručením 

omezeným, které: 

o podnikají nepřetržitě alespoň 12 měsíců, 

o nemají závazky po splatnosti vůči státu a finančním institucím, 

o mají roční tržby ve výši od 500 tisíc do 30 milionů Kč. 

 

4.3.4 Porovnání parametrů vybraných úvěrových produktů  

Významným faktorem při výběru optimální varianty úvěru určeného pro malé a 

střední podniky je především doba splácení a od ní odvozená splátka daného úvěru. Při 

rozhodování je také potřeba brát v úvahu výši poplatků a výše úrokových sazeb, jež se 

zpravidla stanovují individuálně s ohledem na bonitu klienta, atraktivnost odvětví, v němž 

podnik působí apod. 

                                                 
30

 Raiffeisen BANK – banka inspirovaná klienty. Podnikatelská rychlá půjčka [online]. [cit. 2012-01-24].  

Dostupné z: http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/uvery-a-financovani/podnikatelska-

rychla-pujcka 
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Tab. 4.4: Porovnání parametrů úvěrových produktů v rámci vybraných peněžních  

ústavů 

 

Parametry ČSOB 
Česká 

spořitelna 
Komerční 

banka 
Raiffeisen 

BANK 

Produkt 
Malý úvěr pro 

podnikatele 

Investiční úvěr 

5 PLUS 
Profi úvěr 

Podnikatelská 

rychlá půjčka 

Poskytnutí 
úvěru 

0,5 % z výše 

úvěru, min. 2 000 

Kč 

stanoví se 

individuálně, 

0,5% až 2% z 

hodnoty úvěru, 

min. 5 000 Kč, 

max. 150 000 Kč 

0,6 % z výše 

úvěru, min. 1 000 

Kč 

0,5 % z výše 

úvěru, min 5 000 

Kč 

Poplatek za 
vedení úvěru 

200 Kč za každý 

započatý měsíc po 

celou dobu trvání 

obchodu 

300 Kč za každý 

započatý měsíc po 

celou dobu trvání 

obchodu 

300 Kč (úvěr do 1 

mil. Kč) / 600 Kč 

za každý započatý 

měsíc po celou 

dobu trvání 

obchodu 

300 Kč za každý 

započatý měsíc po 

celou dobu trvání 

obchodu 

Výše úvěru až 5 mil. Kč až 5 mil. Kč až 10 mil. Kč až 5 mil. Kč 

Základní 
úroková sazba 

fixní sazba nebo 

PRIBOR + marže, 

min. 7,50 % 

(záleží na účelu 

investice a době 

trvání úvěru) 

pevná sazba 

v závislosti na 

zvoleném období 

fixace, min. 

7,25 %
 

pohyblivá 

úroková sazba  

 

min. 6,70 %,  

individuální volba 

doby fixace 

úrokové sazby 

Doba splácení 
úvěru 

až 8 let až 8 let až 7 let až 15 let 

Předčasné 
splacení úvěru 

min. 5 000 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

1% z částky 

mimořádné 

splátky, min. 

6 000 Kč 
 

Zdroj: vlastní konstrukce 
 

 
Standardně požadují banky ručení tohoto typu úvěru blankosměnkou. Tato neúplná 

směnka dává bance možnost doplnit při případném nesplácení úvěru její obsah tak, aby částka 

odpovídala výši nesplaceného dluhu. 

 
U Investičního úvěru 5 PLUS nabízeného Českou spořitelnou se nejčastěji využívá 

garantovaná pevná úroková sazba podle zvoleného období fixace, aktuálně se pohybuje od 

7,25% p. a. při fixaci na jeden rok až po 7,85% p. a. při fixaci na 10 let.  
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4.4 Optimalizace procesu financování malých a středních podniků 

Cílem této části diplomové práce je provedení analýzy a vyhodnocení podpory 

podnikání v České republice formou podnikatelských úvěrů určených malým a středním 

podnikům a především návrh možnosti optimalizace procesů financování těchto 

podnikatelských subjektů na základě jejich potřeb. 

4.4.1 Analýza úvěrových produktů určených malým a středním podnikatelským 

subjektům 

Tato podkapitola je věnována splácení podnikatelských úvěrů určených pro malé a 

střední podniky. Jedná se tedy o splácení střednědobých či dlouhodobých úvěrů, pro které je 

příznačné složené úročení.  

Analýza variant financování malých a středních podnikatelských subjektů na základě 

jejich potřeb je provedena prostřednictvím nejznámější metody hodnocení ekonomické 

efektivnosti investic - metody diskontovaných výdajů, v rámci srovnání je vypracována také 

metoda daňové úspory, přičemž daňová úspora vzniká tím, že si podnik sníží daňový základ o 

úroky, odpisy a další částky související s poskytnutým úvěrem prostřednictvím daňově 

uznatelných nákladů. Metoda diskontovaných výdajů je založena na výpočtu výdajů 

spojených s úvěrovým financováním a konečný součet všech uvedených plateb umožňuje 

porovnání a výběr nejvhodnějšího úvěrového produktu nabízeného v současnosti na trhu pro 

malé a střední podniky, přičemž se jako nejvhodnější nabízí varianta, jejíž současná hodnota 

je nejnižší. Splátky úvěrů se zpravidla určují prostřednictvím anuitní metody splácení. Anuita 

je definována jako proud konstantních plateb v předem určených pravidelných intervalech po 

určitou dobu (určitý konečný počet let).
31
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 je umořovatel, 

A = anuitní splátka, 

PV = současná hodnota anuity – řady plateb, 

i = úroková sazba, 

T = celkový počet let. 
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Umořovatel stanoví velikost budoucích pravidelných plateb (anuit) placených na konci 

úrokových období, pomocí nichž bude beze zbytku splacen (umořen) dluh včetně úroků ve 

lhůtě zadané počtem úrokových období. 

 
Průběh splácení podnikatelského úvěru je zpracován do tabulky ve formě tzv. 

splátkového kalendáře. V rámci tohoto plánu je ve sloupcích uvedeno číslo splátky, výše 

splátky, úroku a úmoru v příslušném období a stav dluhu na konci období. Plán je dále 

doplněn o sloupec vztahující se k ostatním poplatkům spojených s poskytovaným úvěrem. 

Počet řádků v plánu je definován počtem období, kdy je dluh splácen. U anuitní metody 

splácení je známá výše splátky úvěru A, která je pro všechna období ve stejné výši.  

V následujícím kroku je tabulka doplněna o další položky, v rámci kterých jsou uváděny 

hodnoty daňově uznatelných nákladů, jež v sobě zahrnují částky úroků, odpisů a dalších 

poplatků souvisejících s poskytnutým úvěrem, a také hodnoty daňové úspory za použití 

aktuální sazby daně z příjmů pro právnické osoby. Zvolená metoda odepisování patří k 

důležitým faktorům, které mohou velmi podstatně ovlivnit celkovou daňovou úsporu. Daňová 

úspora vyjadřuje tedy možnost podnikatelského subjektu si snížit základ daně a v této 

souvislosti i svou daňovou povinnost o výše uvedené položky souvisejících s poskytnutým 

úvěrem v rámci daňově uznatelných nákladů.  

 
Hodnotu výdajů po zdanění zjistíme prostřednictvím součtu měsíční splátky a 

ostatních měsíčních poplatků vztahující k danému úvěrovému produktu a tuto částku následně 

snížíme o hodnotu daňové úspory. Jednotlivé měsíční výdaje po zdanění na úvěr dále 

diskontujeme pomocí odúročitele, jehož hodnoty určíme podle vzorce (4.2) – pro tento 

výpočet použijeme úrokové sazby uvedené u jednotlivých úvěrových produktů. Tímto 

způsobem zjistíme celkovou hodnotu diskontovaných výdajů, která je sumou diskontovaných 

výdajů v jednotlivých obdobích.  Tuto celkovou částku následně využijeme pro zhodnocení 

úvěrových produktů nabízených vybranými peněžními ústavy, přičemž jako nejvýhodnější se 

jeví varianta, jejíž diskontované náklady jsou nejnižší.  

 

Odúročitel = ,
)).1(1(

1
tid

 kde          (4.2) 

 
d = sazba daně z příjmů, 

i = příslušná úroková sazba, 

t = příslušné období, kdy proběhla platba. 
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Protože celá analýza úvěrového financování vychází z peněžních toků po zdanění, 

použijeme pro aktualizaci úrokovou sazbu také upravenou o vliv daně. 

 
Rozhodování při metodě diskontovaných výdajů lze shrnout do následujících kroků:  

 nejdříve se kvantifikují výdaje snížené o daňovou úsporu v souvislosti s poskytnutým 

úvěrem, 

 tyto výdaje se poté aktualizují s přihlédnutím k času, ve kterém byly vynaloženy, 

 vybere se varianta financování, která má nejnižší celkové diskontované výdaje. 

 
Pro všechny uvedené peněžní ústavy za účelem snadnějšího rozhodování budeme 

vycházet ze shodných údajů, jež vyplývají ze žádosti o poskytnutí podnikatelského úvěru 

společnosti UVB TECHNIK, s. r. o. k financování investice do dlouhodobého hmotného 

majetku ve formě strojního zařízení za účelem vývoje a výroby měřicí techniky a 

technologických zařízení, přičemž nastavené parametry tohoto typu úvěru jsou následující: 

 hodnota pořizované investice – 2 500 000 Kč,  

 požadovaná výše úvěru - 2 000 000 Kč,  

 požadovaná splatnost úvěru - 5 let (konstantní měsíční splátky; mění se jen jejich 

struktura co do podílu úmoru a úroku), 

 úroková sazba - individuální dohoda klienta s danou bankovní institucí, 

 v rámci této varianty se předpokládá rovnoměrné odepisování zařízení po všechna léta 

životnosti, 

 sazba daně z příjmů činí pro všechna léta - 19%. 

 
Při úvěrovém financování, je třeba brát v úvahu především skutečnost, že společnost 

bude strojní zařízení odepisovat. Jak již bylo zmíněno, zvolená metoda odepisování patří mezi 

významné faktory, které mohou podstatně ovlivnit celkovou výši daňové úspory. 

V rámci modelového příkladu je pořizované strojní zařízení společností UVB 

TECHNIK, s. r. o. je odepisováno rovnoměrně a ve vstupní ceně 2 500 000 Kč (bez DPH) je 

zařazeno do 2. odpisové skupiny, přičemž doba odepisování dle Zákona o daních z příjmů 

v aktuálním znění činí 5 let při použití odpisové sazby 11% v prvním roce odepisování a 

22,25% v dalších letech odepisování.  
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Tab. 4.5: Rovnoměrné odpisy strojního zařízení 

 

Rok Odpisy 

2012 275 000 

2013 556 250 

2014 556 250 

2015 556 250 

2016 556 250 

 
Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Celkovou hodnotu diskontovaných výdajů spojených s úvěrovým financováním tedy 

do jisté míry ovlivňuje zvolená metoda odepisování. V případě použití metody zrychleného 

odepisování by byly zahrnuty vyšší částky do nákladů již v prvních obdobích odepisování 

financovaného strojního zařízení  

 

4.4.1.1 Analyzovaný produkt ČSOB – Malý úvěr pro podnikatele 

Společnost UVB TECHNIK, s. r. o. požaduje od ČSOB úvěr ve výši 2 000 000 Kč za 

účelem financování investice do strojního zařízení, přičemž požadovaná splatnost úvěru je 

stanovena na období 5 let prostřednictvím konstantních měsíčních splátek.  

Na základě zhodnocení bonity klienta, stanovila ČSOB úrok u tohoto úvěrového 

produktu určeného pro malé a střední podniky ve výši 7,55 % p. a. také s přihlédnutím k účelu 

investice a době trvání úvěru.  

 

Další parametry úvěrového produktu 

 Poplatek za poskytnutí úvěru = 0,5% z poskytnutého úvěru, tj. 10 000 Kč 

 Poplatek za vedení úvěru = 200 Kč za každý započatý měsíc, tj. 12 000 Kč 



 

5
0
 

 

 

Tab. 4.6: Splátkový kalendář – Malý úvěr pro podnikatele  

 

Splátka 
Měsíční 
splátka 

Úrok Úmor 
Konečný 

stav úvěru 
Ostatní 

poplatky 
Odpis 

Daňově 
uznatelné 
náklady 

Daňová 
úspora (při 

19%) 

Celkové 
výdaje 

Odúročitel 
Diskontované 

výdaje 

0 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 10 000,00 x 10 000,00 1 900,00 8 100,00 1,0000 8 100,00 

1 40 123,43 12 583,33 27 540,10 1 972 459,90 200,00 x 12 783,33 2 428,83 37 894,60 0,9949 37 702,46 

2 40 123,43 12 410,06 27 713,37 1 944 746,53 200,00 x 12 610,06 2 395,91 37 927,52 0,9899 37 543,88 

3 40 123,43 12 235,70 27 887,74 1 916 858,79 200,00 x 12 435,70 2 362,78 37 960,65 0,9849 37 386,15 

4 40 123,43 12 060,24 28 063,20 1 888 795,59 200,00 x 12 260,24 2 329,44 37 993,99 0,9799 37 229,25 

5 40 123,43 11 883,67 28 239,76 1 860 555,83 200,00 x 12 083,67 2 295,90 38 027,54 0,9749 37 073,19 

6 40 123,43 11 706,00 28 417,44 1 832 138,39 200,00 x 11 906,00 2 262,14 38 061,29 0,9700 36 917,96 

7 40 123,43 11 527,20 28 596,23 1 803 542,16 200,00 x 11 727,20 2 228,17 38 095,27 0,9650 36 763,55 

8 40 123,43 11 347,29 28 776,15 1 774 766,02 200,00 x 11 547,29 2 193,98 38 129,45 0,9601 36 609,97 

9 40 123,43 11 166,24 28 957,20 1 745 808,82 200,00 x 11 366,24 2 159,58 38 163,85 0,9553 36 457,20 

10 40 123,43 10 984,05 29 139,39 1 716 669,43 200,00 x 11 184,05 2 124,97 38 198,46 0,9504 36 305,25 

11 40 123,43 10 800,71 29 322,72 1 687 346,71 200,00 x 11 000,71 2 090,14 38 233,30 0,9456 36 154,10 

12 40 123,43 10 616,22 29 507,21 1 657 839,50 200,00 275 000,00 285 816,22 54 305,08 -13 981,65 0,9408 -13 154,26 

13 40 123,43 10 430,57 29 692,86 1 628 146,64 200,00 x 10 630,57 2 019,81 38 303,62 0,9361 35 854,23 

14 40 123,43 10 243,76 29 879,68 1 598 266,96 200,00 x 10 443,76 1 984,31 38 339,12 0,9313 35 705,49 

15 40 123,43 10 055,76 30 067,67 1 568 199,29 200,00 x 10 255,76 1 948,59 38 374,84 0,9266 35 557,55 

16 40 123,43 9 866,59 30 256,85 1 537 942,44 200,00 x 10 066,59 1 912,65 38 410,78 0,9219 35 410,39 

17 40 123,43 9 676,22 30 447,21 1 507 495,23 200,00 x 9 876,22 1 876,48 38 446,95 0,9172 35 264,02 

18 40 123,43 9 484,66 30 638,78 1 476 856,45 200,00 x 9 684,66 1 840,08 38 483,35 0,9126 35 118,43 
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19 40 123,43 9 291,89 30 831,55 1 446 024,91 200,00 x 9 491,89 1 803,46 38 519,98 0,9079 34 973,62 

20 40 123,43 9 097,91 31 025,53 1 414 999,38 200,00 x 9 297,91 1 766,60 38 556,83 0,9033 34 829,58 

21 40 123,43 8 902,70 31 220,73 1 383 778,65 200,00 x 9 102,70 1 729,51 38 593,92 0,8988 34 686,32 

22 40 123,43 8 706,27 31 417,16 1 352 361,49 200,00 x 8 906,27 1 692,19 38 631,24 0,8942 34 543,82 

23 40 123,43 8 508,61 31 614,83 1 320 746,67 200,00 x 8 708,61 1 654,64 38 668,80 0,8897 34 402,08 

24 40 123,43 8 309,70 31 813,74 1 288 932,93 200,00 556 250,00 564 759,70 107 304,34 -66 980,91 0,8851 -59 288,08 

25 40 123,43 8 109,54 32 013,90 1 256 919,03 200,00 x 8 309,54 1 578,81 38 744,62 0,8807 34 120,87 

26 40 123,43 7 908,12 32 215,32 1 224 703,71 200,00 x 8 108,12 1 540,54 38 782,89 0,8762 33 981,40 

27 40 123,43 7 705,43 32 418,01 1 192 285,71 200,00 x 7 905,43 1 502,03 38 821,40 0,8718 33 842,67 

28 40 123,43 7 501,46 32 621,97 1 159 663,74 200,00 x 7 701,46 1 463,28 38 860,16 0,8673 33 704,68 

29 40 123,43 7 296,22 32 827,22 1 126 836,52 200,00 x 7 496,22 1 424,28 38 899,15 0,8629 33 567,44 

30 40 123,43 7 089,68 33 033,75 1 093 802,77 200,00 x 7 289,68 1 385,04 38 938,39 0,8586 33 430,93 

31 40 123,43 6 881,84 33 241,59 1 060 561,18 200,00 x 7 081,84 1 345,55 38 977,88 0,8542 33 295,15 

32 40 123,43 6 672,70 33 450,74 1 027 110,44 200,00 x 6 872,70 1 305,81 39 017,62 0,8499 33 160,11 

33 40 123,43 6 462,24 33 661,20 993 449,24 200,00 x 6 662,24 1 265,82 39 057,61 0,8456 33 025,78 

34 40 123,43 6 250,45 33 872,98 959 576,26 200,00 x 6 450,45 1 225,59 39 097,85 0,8413 32 892,18 

35 40 123,43 6 037,33 34 086,10 925 490,16 200,00 x 6 237,33 1 185,09 39 138,34 0,8370 32 759,30 

36 40 123,43 5 822,88 34 300,56 891 189,60 200,00 556 250,00 562 272,88 106 831,85 -66 508,41 0,8328 -55 386,14 

37 40 123,43 5 607,07 34 516,37 856 673,24 200,00 x 5 807,07 1 103,34 39 220,09 0,8285 32 495,67 

38 40 123,43 5 389,90 34 733,53 821 939,70 200,00 x 5 589,90 1 062,08 39 261,35 0,8243 32 364,91 

39 40 123,43 5 171,37 34 952,06 786 987,64 200,00 x 5 371,37 1 020,56 39 302,87 0,8202 32 234,86 

40 40 123,43 4 951,46 35 171,97 751 815,67 200,00 x 5 151,46 978,78 39 344,66 0,8160 32 105,52 
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41 40 123,43 4 730,17 35 393,26 716 422,41 200,00 x 4 930,17 936,73 39 386,70 0,8119 31 976,86 

42 40 123,43 4 507,49 35 615,94 680 806,47 200,00 x 4 707,49 894,42 39 429,01 0,8078 31 848,90 

43 40 123,43 4 283,41 35 840,03 644 966,44 200,00 x 4 483,41 851,85 39 471,59 0,8037 31 721,63 

44 40 123,43 4 057,91 36 065,52 608 900,92 200,00 x 4 257,91 809,00 39 514,43 0,7996 31 595,05 

45 40 123,43 3 831,00 36 292,43 572 608,49 200,00 x 4 031,00 765,89 39 557,54 0,7955 31 469,15 

46 40 123,43 3 602,66 36 520,77 536 087,72 200,00 x 3 802,66 722,51 39 600,93 0,7915 31 343,92 

47 40 123,43 3 372,89 36 750,55 499 337,17 200,00 x 3 572,89 678,85 39 644,59 0,7875 31 219,38 

48 40 123,43 3 141,66 36 981,77 462 355,40 200,00 556 250,00 559 591,66 106 322,42 -65 998,98 0,7835 -51 709,45 

49 40 123,43 2 908,99 37 214,45 425 140,95 200,00 x 3 108,99 590,71 39 732,73 0,7795 30 972,30 

50 40 123,43 2 674,85 37 448,59 387 692,36 200,00 x 2 874,85 546,22 39 777,21 0,7756 30 849,76 

51 40 123,43 2 439,23 37 684,20 350 008,16 200,00 x 2 639,23 501,45 39 821,98 0,7716 30 727,88 

52 40 123,43 2 202,13 37 921,30 312 086,86 200,00 x 2 402,13 456,41 39 867,03 0,7677 30 606,66 

53 40 123,43 1 963,55 38 159,89 273 926,97 200,00 x 2 163,55 411,07 39 912,36 0,7638 30 486,10 

54 40 123,43 1 723,46 38 399,98 235 527,00 200,00 x 1 923,46 365,46 39 957,98 0,7600 30 366,19 

55 40 123,43 1 481,86 38 641,58 196 885,42 200,00 x 1 681,86 319,55 40 003,88 0,7561 30 246,93 

56 40 123,43 1 238,74 38 884,70 158 000,72 200,00 x 1 438,74 273,36 40 050,07 0,7523 30 128,31 

57 40 123,43 994,09 39 129,35 118 871,38 200,00 x 1 194,09 226,88 40 096,56 0,7485 30 010,34 

58 40 123,43 747,90 39 375,53 79 495,84 200,00 x 947,90 180,10 40 143,33 0,7447 29 893,01 

59 40 123,43 500,16 39 623,27 39 872,57 200,00 x 700,16 133,03 40 190,40 0,7409 29 776,31 

60 40 123,43 250,86 39 872,57 0,00 200,00 556 250,00 556 700,86 105 773,16 -65 449,73 0,7371 -48 244,60 

Celkem 2 407 406,03 407 406,03 2 000 000,00 x 22 000,00 2 500 000,00 2 929 406,03 556 587,15 1 872 818,89 x 1 625 026,04 

 
Zdroj: vlastní konstrukce
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Zhodnocení  

V tomto případě klient za Malý úvěr pro podnikatele zaplatí na měsíčních splátkách 

jistiny a úroků celkovou částku 2 407 406 Kč, tzn., že částka připadající na úroky při dané 

úrokové sazbě 7,55% p. a. je ve výši 407 406 Kč. Jak již bylo zmíněno, poplatek za 

poskytnutí úvěru je stanoven ve výši 10 000 Kč a poplatek za vedení úvěru činí 200 Kč za 

každý započatý měsíc, tj. celkově 12 000 Kč. Zpracování a vyhodnocení žádosti poskytuje 

ČSOB při tomto úvěru zdarma.  

Daňová úspora je stanovena jako součin daňově uznatelných výdajů, které v sobě 

zahrnují část splátky úvěru připadající na úroky, ostatní poplatky spojené s úvěrem a odpisy 

strojního zařízení. Ve všech letech je počítáno s daňovou sazbou ve výši 19%, přičemž 

celková výše daňové úspory dosahuje po zaokrouhlení částky 556 587 Kč. Současná hodnota 

při financování prostřednictvím tohoto úvěru za použití odúročitele, pro jehož výpočet jsou 

použity úrokové sazby z úvěru, činí celkem po zaokrouhlení 1 625 026 Kč.  

4.4.1.2 Analyzovaný produkt České spořitelny – Investiční úvěr 5 PLUS 

Společnost UVB TECHNIK, s. r. o. požaduje od České spořitelny úvěr ve výši 

2 000 000 Kč za účelem financování investice do strojního zařízení, přičemž požadovaná 

splatnost úvěru je stanovena na období 5 let při konstantních měsíčních splátkách. 

 Na základě zhodnocení bonity klienta byla stanovena u tohoto typu úvěru nabízeného 

Českou spořitelnou pro malou a střední podnikatelskou klientelu úroková sazba ve výši 7,50% 

při zvoleném období fixace 5 let.  

 

Další parametry úvěrového produktu 

 Poplatek za poskytnutí úvěru = 0,5% z hodnoty úvěru, tj. 10 000 Kč 

 Poplatek za vedení úvěru = 300 Kč za každý započatý měsíc, tj. 18 000 Kč 

 

Zhodnocení 

Z níže uvedeného splátkového kalendáře pro Investiční úvěr 5 PLUS vyplývá, že 

klient zaplatí na měsíčních splátkách celkově 2 404 554 Kč, částka připadající na úroky při 

dané úrokové sazbě 7,50% p. a. je ve výši 404 554 Kč.  

Kvantifikace daňové úspory v tomto případě představuje po zaokrouhlení částku 

557 185 Kč a po následném diskontování je současná hodnota výdajů ve výši 1 628 724 Kč.
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Tab. 4.7: Splátkový kalendář – Investiční úvěr 5 PLUS  

 

Splátka 
Měsíční 
splátka 

Úrok Úmor 
Konečný 

stav úvěru 
Ostatní 

poplatky 
Odpis 

Daňově 
uznatelné 
náklady 

Daňová 
úspora (při 

19%) 

Celkové 
výdaje 

Odúročitel 
Diskontované 

výdaje 

0 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 10 000,00 x 10 000,00 1 900,00 8 100,00 1,0000 8 100,00 

1 40 075,90 12 500,00 27 575,90 1 972 424,10 300,00 x 12 800,00 2 432,00 37 943,90 0,9950 37 752,77 

2 40 075,90 12 327,65 27 748,25 1 944 675,86 300,00 x 12 627,65 2 399,25 37 976,64 0,9900 37 595,03 

3 40 075,90 12 154,22 27 921,67 1 916 754,18 300,00 x 12 454,22 2 366,30 38 009,59 0,9850 37 438,12 

4 40 075,90 11 979,71 28 096,18 1 888 658,00 300,00 x 12 279,71 2 333,15 38 042,75 0,9800 37 282,04 

5 40 075,90 11 804,11 28 271,78 1 860 386,21 300,00 x 12 104,11 2 299,78 38 076,12 0,9751 37 126,78 

6 40 075,90 11 627,41 28 448,48 1 831 937,73 300,00 x 11 927,41 2 266,21 38 109,69 0,9702 36 972,34 

7 40 075,90 11 449,61 28 626,29 1 803 311,45 300,00 x 11 749,61 2 232,43 38 143,47 0,9653 36 818,72 

8 40 075,90 11 270,70 28 805,20 1 774 506,24 300,00 x 11 570,70 2 198,43 38 177,46 0,9604 36 665,92 

9 40 075,90 11 090,66 28 985,23 1 745 521,01 300,00 x 11 390,66 2 164,23 38 211,67 0,9556 36 513,92 

10 40 075,90 10 909,51 29 166,39 1 716 354,62 300,00 x 11 209,51 2 129,81 38 246,09 0,9508 36 362,72 

11 40 075,90 10 727,22 29 348,68 1 687 005,94 300,00 x 11 027,22 2 095,17 38 280,73 0,9460 36 212,32 

12 40 075,90 10 543,79 29 532,11 1 657 473,83 300,00 275 000,00 285 843,79 54 310,32 -13 934,42 0,9412 -13 115,12 

13 40 075,90 10 359,21 29 716,69 1 627 757,14 300,00 x 10 659,21 2 025,25 38 350,65 0,9365 35 913,92 

14 40 075,90 10 173,48 29 902,42 1 597 854,73 300,00 x 10 473,48 1 989,96 38 385,94 0,9317 35 765,90 

15 40 075,90 9 986,59 30 089,31 1 567 765,42 300,00 x 10 286,59 1 954,45 38 421,44 0,9271 35 618,67 

16 40 075,90 9 798,53 30 277,36 1 537 488,06 300,00 x 10 098,53 1 918,72 38 457,18 0,9224 35 472,21 

17 40 075,90 9 609,30 30 466,60 1 507 021,46 300,00 x 9 909,30 1 882,77 38 493,13 0,9177 35 326,54 

18 40 075,90 9 418,88 30 657,01 1 476 364,45 300,00 x 9 718,88 1 846,59 38 529,31 0,9131 35 181,63 
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19 40 075,90 9 227,28 30 848,62 1 445 515,83 300,00 x 9 527,28 1 810,18 38 565,71 0,9085 35 037,50 

20 40 075,90 9 034,47 31 041,42 1 414 474,41 300,00 x 9 334,47 1 773,55 38 602,35 0,9039 34 894,13 

21 40 075,90 8 840,47 31 235,43 1 383 238,98 300,00 x 9 140,47 1 736,69 38 639,21 0,8994 34 751,52 

22 40 075,90 8 645,24 31 430,65 1 351 808,32 300,00 x 8 945,24 1 699,60 38 676,30 0,8949 34 609,67 

23 40 075,90 8 448,80 31 627,10 1 320 181,23 300,00 x 8 748,80 1 662,27 38 713,62 0,8903 34 468,57 

24 40 075,90 8 251,13 31 824,76 1 288 356,46 300,00 556 250,00 564 801,13 107 312,22 -66 936,32 0,8859 -59 296,38 

25 40 075,90 8 052,23 32 023,67 1 256 332,79 300,00 x 8 352,23 1 586,92 38 788,97 0,8814 34 188,62 

26 40 075,90 7 852,08 32 223,82 1 224 108,98 300,00 x 8 152,08 1 548,90 38 827,00 0,8770 34 049,76 

27 40 075,90 7 650,68 32 425,22 1 191 683,76 300,00 x 7 950,68 1 510,63 38 865,27 0,8725 33 911,64 

28 40 075,90 7 448,02 32 627,87 1 159 055,89 300,00 x 7 748,02 1 472,12 38 903,77 0,8681 33 774,26 

29 40 075,90 7 244,10 32 831,80 1 126 224,09 300,00 x 7 544,10 1 433,38 38 942,52 0,8638 33 637,60 

30 40 075,90 7 038,90 33 037,00 1 093 187,09 300,00 x 7 338,90 1 394,39 38 981,51 0,8594 33 501,68 

31 40 075,90 6 832,42 33 243,48 1 059 943,61 300,00 x 7 132,42 1 355,16 39 020,74 0,8551 33 366,47 

32 40 075,90 6 624,65 33 451,25 1 026 492,36 300,00 x 6 924,65 1 315,68 39 060,21 0,8508 33 231,99 

33 40 075,90 6 415,58 33 660,32 992 832,04 300,00 x 6 715,58 1 275,96 39 099,94 0,8465 33 098,23 

34 40 075,90 6 205,20 33 870,70 958 961,35 300,00 x 6 505,20 1 235,99 39 139,91 0,8422 32 965,18 

35 40 075,90 5 993,51 34 082,39 924 878,96 300,00 x 6 293,51 1 195,77 39 180,13 0,8380 32 832,84 

36 40 075,90 5 780,49 34 295,40 890 583,55 300,00 556 250,00 562 330,49 106 842,79 -66 466,90 0,8338 -55 418,52 

37 40 075,90 5 566,15 34 509,75 856 073,80 300,00 x 5 866,15 1 114,57 39 261,33 0,8296 32 570,28 

38 40 075,90 5 350,46 34 725,44 821 348,37 300,00 x 5 650,46 1 073,59 39 302,31 0,8254 32 440,04 

39 40 075,90 5 133,43 34 942,47 786 405,90 300,00 x 5 433,43 1 032,35 39 343,55 0,8212 32 310,51 

40 40 075,90 4 915,04 35 160,86 751 245,04 300,00 x 5 215,04 990,86 39 385,04 0,8171 32 181,67 
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41 40 075,90 4 695,28 35 380,62 715 864,42 300,00 x 4 995,28 949,10 39 426,79 0,8130 32 053,51 

42 40 075,90 4 474,15 35 601,74 680 262,68 300,00 x 4 774,15 907,09 39 468,81 0,8089 31 926,04 

43 40 075,90 4 251,64 35 824,26 644 438,42 300,00 x 4 551,64 864,81 39 511,09 0,8048 31 799,26 

44 40 075,90 4 027,74 36 048,16 608 390,27 300,00 x 4 327,74 822,27 39 553,63 0,8008 31 673,15 

45 40 075,90 3 802,44 36 273,46 572 116,81 300,00 x 4 102,44 779,46 39 596,43 0,7967 31 547,72 

46 40 075,90 3 575,73 36 500,17 535 616,64 300,00 x 3 875,73 736,39 39 639,51 0,7927 31 422,96 

47 40 075,90 3 347,60 36 728,29 498 888,35 300,00 x 3 647,60 693,04 39 682,85 0,7887 31 298,87 

48 40 075,90 3 118,05 36 957,85 461 930,50 300,00 556 250,00 559 668,05 106 336,93 -65 961,03 0,7848 -51 763,08 

49 40 075,90 2 887,07 37 188,83 424 741,67 300,00 x 3 187,07 605,54 39 770,35 0,7808 31 052,68 

50 40 075,90 2 654,64 37 421,26 387 320,41 300,00 x 2 954,64 561,38 39 814,52 0,7769 30 930,57 

51 40 075,90 2 420,75 37 655,14 349 665,26 300,00 x 2 720,75 516,94 39 858,95 0,7730 30 809,13 

52 40 075,90 2 185,41 37 890,49 311 774,78 300,00 x 2 485,41 472,23 39 903,67 0,7691 30 688,33 

53 40 075,90 1 948,59 38 127,30 273 647,47 300,00 x 2 248,59 427,23 39 948,66 0,7652 30 568,18 

54 40 075,90 1 710,30 38 365,60 235 281,87 300,00 x 2 010,30 381,96 39 993,94 0,7613 30 448,68 

55 40 075,90 1 470,51 38 605,39 196 676,48 300,00 x 1 770,51 336,40 40 039,50 0,7575 30 329,82 

56 40 075,90 1 229,23 38 846,67 157 829,82 300,00 x 1 529,23 290,55 40 085,34 0,7537 30 211,60 

57 40 075,90 986,44 39 089,46 118 740,35 300,00 x 1 286,44 244,42 40 131,47 0,7499 30 094,02 

58 40 075,90 742,13 39 333,77 79 406,58 300,00 x 1 042,13 198,00 40 177,89 0,7461 29 977,07 

59 40 075,90 496,29 39 579,61 39 826,98 300,00 x 796,29 151,30 40 224,60 0,7424 29 860,75 

60 40 075,90 248,92 39 826,98 0,00 300,00 556 250,00 556 798,92 105 791,79 -65 415,90 0,7386 -48 316,91 

Celkem 2 404 553,83 404 553,83 2 000 000,00 x 28 000,00 2 500 000,00 2 932 553,83 557 185,23 1 875 368,60 x 1 628 724,02 

 
Zdroj: vlastní konstrukce
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4.4.1.3 Analyzovaný produkt Komerční banky – Profi úvěr 

Společnost UVB TECHNIK, s. r. o. požaduje od Komerční banky úvěr ve výši 

2 000 000 Kč za účelem financování investice do strojního zařízení, přičemž požadovaná 

splatnost úvěru je stanovena na období 5 let (konstantní měsíční splátky).   

Výsledná úroková sazba na základě předložení potřebných dokladů společností UVB 

TECHNIK, s. r. o. a na základě ratingového ohodnocení společnosti byla Komerční bankou 

stanovena na 6,30% p. a.  

 

Další parametry úvěrového produktu 

 Poplatek za poskytnutí úvěru = 0,6 % z výše úvěru, tj. 12 000 Kč 

 Poplatek za vedení úvěru = 600 Kč za každý započatý měsíc, tj. 36 000 Kč 

 

Zhodnocení  

Ze splátkového kalendáře sestaveného pro Profi úvěr nabízený Komerční bankou je 

zřejmé, že klient zaplatí na měsíčních splátkách jistiny a úroků po zaokrouhlení celkovou 

částku 2 336 713 Kč, tzn., že při dané úrokové sazbě 6,30% p. a. zaplatí o 336 713 Kč více, 

než si půjčil.  Jak je výše uvedeno, poplatek za poskytnutí úvěru je stanoven ve výši 12 000 

Kč a poplatek za vedení úvěru je vyšší, činí 600 Kč za každý započatý měsíc, tj. celkově 

36 000 Kč, neboť při překročení hodnoty úvěru v částce 1 000 000 Kč se výše poplatků za 

vedení úvěru dle sazebníku Komerční banky zvyšuje na dvojnásobek. Zpracování a 

vyhodnocení žádosti je zde opět zdarma. 

Při stanovení daňové úspory je stejně jako v předešlých případech pracováno za 

účelem snadnější srovnatelnosti ve všech obdobích s daňovou sazbou ve výši 19%, přičemž 

celková výše daňové úspory dosahuje po zaokrouhlení částky 548 095 Kč. Současná hodnota 

při financování prostřednictvím Profi úvěru České spořitelny za použití odúročitele vyšla po 

propočtu 1 631 442 Kč.  

Ačkoliv Komerční banka poskytuje úvěr za výhodnější úrokovou sazbu, negativně 

ovlivňuje celkový výsledek výše poplatků. Jak poplatky za poskytnutí úvěru, tak poplatky za 

vedení úvěru jsou v porovnání s ostatními bankovními institucemi nejvyšší.  
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Tab. 4.8: Splátkový kalendář – Profi úvěr  

 

Splátka 
Měsíční 
splátka 

Úrok Úmor 
Konečný 

stav úvěru 
Ostatní 

poplatky 
Odpis 

Daňově 
uznatelné 
náklady 

Daňová 
úspora (při 

19%) 

Celkové 
výdaje 

Odúročitel 
Diskontované 

výdaje 

0 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 12 000,00 x 12 000,00 2 280,00 9 720,00 1,0000 9 720,00 

1 38 945,21 10 500,00 28 445,21 1 971 554,79 600,00 x 11 100,00 2 109,00 37 436,21 0,9958 37 277,69 

2 38 945,21 10 350,66 28 594,55 1 942 960,24 600,00 x 10 950,66 2 080,63 37 464,58 0,9915 37 147,97 

3 38 945,21 10 200,54 28 744,67 1 914 215,57 600,00 x 10 800,54 2 052,10 37 493,11 0,9874 37 018,83 

4 38 945,21 10 049,63 28 895,58 1 885 320,00 600,00 x 10 649,63 2 023,43 37 521,78 0,9832 36 890,26 

5 38 945,21 9 897,93 29 047,28 1 856 272,72 600,00 x 10 497,93 1 994,61 37 550,60 0,9790 36 762,27 

6 38 945,21 9 745,43 29 199,78 1 827 072,94 600,00 x 10 345,43 1 965,63 37 579,58 0,9749 36 634,85 

7 38 945,21 9 592,13 29 353,08 1 797 719,86 600,00 x 10 192,13 1 936,51 37 608,70 0,9707 36 507,99 

8 38 945,21 9 438,03 29 507,18 1 768 212,68 600,00 x 10 038,03 1 907,23 37 637,98 0,9666 36 381,70 

9 38 945,21 9 283,12 29 662,09 1 738 550,59 600,00 x 9 883,12 1 877,79 37 667,42 0,9625 36 255,97 

10 38 945,21 9 127,39 29 817,82 1 708 732,77 600,00 x 9 727,39 1 848,20 37 697,01 0,9585 36 130,81 

11 38 945,21 8 970,85 29 974,36 1 678 758,41 600,00 x 9 570,85 1 818,46 37 726,75 0,9544 36 006,20 

12 38 945,21 8 813,48 30 131,73 1 648 626,68 600,00 275 000,00 284 413,48 54 038,56 -14 493,35 0,9504 -13 773,80 

13 38 945,21 8 655,29 30 289,92 1 618 336,76 600,00 x 9 255,29 1 758,51 37 786,70 0,9463 35 758,64 

14 38 945,21 8 496,27 30 448,94 1 587 887,82 600,00 x 9 096,27 1 728,29 37 816,92 0,9423 35 635,70 

15 38 945,21 8 336,41 30 608,80 1 557 279,02 600,00 x 8 936,41 1 697,92 37 847,29 0,9383 35 513,30 

16 38 945,21 8 175,71 30 769,49 1 526 509,52 600,00 x 8 775,71 1 667,39 37 877,82 0,9344 35 391,44 

17 38 945,21 8 014,17 30 931,03 1 495 578,49 600,00 x 8 614,17 1 636,69 37 908,52 0,9304 35 270,14 

18 38 945,21 7 851,79 31 093,42 1 464 485,07 600,00 x 8 451,79 1 605,84 37 939,37 0,9265 35 149,37 
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19 38 945,21 7 688,55 31 256,66 1 433 228,40 600,00 x 8 288,55 1 574,82 37 970,39 0,9225 35 029,14 

20 38 945,21 7 524,45 31 420,76 1 401 807,64 600,00 x 8 124,45 1 543,65 38 001,56 0,9186 34 909,45 

21 38 945,21 7 359,49 31 585,72 1 370 221,92 600,00 x 7 959,49 1 512,30 38 032,91 0,9147 34 790,30 

22 38 945,21 7 193,67 31 751,54 1 338 470,38 600,00 x 7 793,67 1 480,80 38 064,41 0,9109 34 671,68 

23 38 945,21 7 026,97 31 918,24 1 306 552,14 600,00 x 7 626,97 1 449,12 38 096,09 0,9070 34 553,59 

24 38 945,21 6 859,40 32 085,81 1 274 466,33 600,00 556 250,00 563 709,40 107 104,79 -67 559,58 0,9032 -61 017,84 

25 38 945,21 6 690,95 32 254,26 1 242 212,06 600,00 x 7 290,95 1 385,28 38 159,93 0,8993 34 318,99 

26 38 945,21 6 521,61 32 423,60 1 209 788,47 600,00 x 7 121,61 1 353,11 38 192,10 0,8955 34 202,48 

27 38 945,21 6 351,39 32 593,82 1 177 194,65 600,00 x 6 951,39 1 320,76 38 224,45 0,8917 34 086,49 

28 38 945,21 6 180,27 32 764,94 1 144 429,71 600,00 x 6 780,27 1 288,25 38 256,96 0,8880 33 971,02 

29 38 945,21 6 008,26 32 936,95 1 111 492,76 600,00 x 6 608,26 1 255,57 38 289,64 0,8842 33 856,07 

30 38 945,21 5 835,34 33 109,87 1 078 382,88 600,00 x 6 435,34 1 222,71 38 322,50 0,8805 33 741,64 

31 38 945,21 5 661,51 33 283,70 1 045 099,18 600,00 x 6 261,51 1 189,69 38 355,52 0,8767 33 627,71 

32 38 945,21 5 486,77 33 458,44 1 011 640,74 600,00 x 6 086,77 1 156,49 38 388,72 0,8730 33 514,30 

33 38 945,21 5 311,11 33 634,10 978 006,65 600,00 x 5 911,11 1 123,11 38 422,10 0,8693 33 401,40 

34 38 945,21 5 134,53 33 810,67 944 195,97 600,00 x 5 734,53 1 089,56 38 455,65 0,8656 33 289,00 

35 38 945,21 4 957,03 33 988,18 910 207,79 600,00 x 5 557,03 1 055,84 38 489,37 0,8620 33 177,11 

36 38 945,21 4 778,59 34 166,62 876 041,17 600,00 556 250,00 561 628,59 106 709,43 -67 164,22 0,8583 -57 649,14 

37 38 945,21 4 599,22 34 345,99 841 695,18 600,00 x 5 199,22 987,85 38 557,36 0,8547 32 954,84 

38 38 945,21 4 418,90 34 526,31 807 168,87 600,00 x 5 018,90 953,59 38 591,62 0,8511 32 844,45 

39 38 945,21 4 237,64 34 707,57 772 461,30 600,00 x 4 837,64 919,15 38 626,06 0,8475 32 734,56 

40 38 945,21 4 055,42 34 889,79 737 571,51 600,00 x 4 655,42 884,53 38 660,68 0,8439 32 625,16 
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41 38 945,21 3 872,25 35 072,96 702 498,55 600,00 x 4 472,25 849,73 38 695,48 0,8403 32 516,25 

42 38 945,21 3 688,12 35 257,09 667 241,46 600,00 x 4 288,12 814,74 38 730,47 0,8368 32 407,84 

43 38 945,21 3 503,02 35 442,19 631 799,26 600,00 x 4 103,02 779,57 38 765,64 0,8332 32 299,91 

44 38 945,21 3 316,95 35 628,26 596 171,00 600,00 x 3 916,95 744,22 38 800,99 0,8297 32 192,47 

45 38 945,21 3 129,90 35 815,31 560 355,69 600,00 x 3 729,90 708,68 38 836,53 0,8262 32 085,51 

46 38 945,21 2 941,87 36 003,34 524 352,35 600,00 x 3 541,87 672,95 38 872,25 0,8227 31 979,03 

47 38 945,21 2 752,85 36 192,36 488 159,99 600,00 x 3 352,85 637,04 38 908,17 0,8192 31 873,04 

48 38 945,21 2 562,84 36 382,37 451 777,62 600,00 556 250,00 559 412,84 106 288,44 -66 743,23 0,8157 -54 443,62 

49 38 945,21 2 371,83 36 573,38 415 204,24 600,00 x 2 971,83 564,65 38 980,56 0,8123 31 662,48 

50 38 945,21 2 179,82 36 765,39 378 438,85 600,00 x 2 779,82 528,17 39 017,04 0,8088 31 557,91 

51 38 945,21 1 986,80 36 958,41 341 480,45 600,00 x 2 586,80 491,49 39 053,72 0,8054 31 453,82 

52 38 945,21 1 792,77 37 152,44 304 328,01 600,00 x 2 392,77 454,63 39 090,58 0,8020 31 350,19 

53 38 945,21 1 597,72 37 347,49 266 980,52 600,00 x 2 197,72 417,57 39 127,64 0,7986 31 247,04 

54 38 945,21 1 401,65 37 543,56 229 436,96 600,00 x 2 001,65 380,31 39 164,90 0,7952 31 144,35 

55 38 945,21 1 204,54 37 740,67 191 696,29 600,00 x 1 804,54 342,86 39 202,35 0,7918 31 042,12 

56 38 945,21 1 006,41 37 938,80 153 757,49 600,00 x 1 606,41 305,22 39 239,99 0,7885 30 940,36 

57 38 945,21 807,23 38 137,98 115 619,51 600,00 x 1 407,23 267,37 39 277,84 0,7852 30 839,05 

58 38 945,21 607,00 38 338,21 77 281,30 600,00 x 1 207,00 229,33 39 315,88 0,7818 30 738,21 

59 38 945,21 405,73 38 539,48 38 741,82 600,00 x 1 005,73 191,09 39 354,12 0,7785 30 637,82 

60 38 945,21 203,39 38 741,82 0,00 600,00 556 250,00 557 053,39 105 840,14 -66 294,94 0,7752 -51 393,13 

Celkem 2 336 712,59 336 712,59 2 000 000,00 x 48 000,00 2 500 000,00 2 884 712,59 548 095,39 1 836 617,20 x 1 631 442,37 

 
Zdroj: vlastní konstrukce



 

61 

 

4.4.1.4 Analyzovaný produkt Raiffeisen BANK – Podnikatelská rychlá půjčka 

Společnost UVB TECHNIK, s. r. o. požaduje od Raiffeisen BANK úvěr ve výši 

2 000 000 Kč za účelem financování investice do strojního zařízení, přičemž požadovaná 

splatnost úvěru je stanovena na období 5 let formou konstantních měsíčních splátek.  

Úroková sazba u tohoto úvěrového produktu nabízeného Raiffeisen BANK byla na 

základě individuálního zhodnocení finanční situace společnosti UVB TECHNIK a na základě 

individuální volby fixace úrokové sazby stanovena ve výši 6,75% p. a. 

 

Další parametry úvěrového produktu 

 Poplatek za poskytnutí úvěru = 0,5 % z výše úvěru, tj. 10 000 Kč 

 Poplatek za vedení úvěru = 300 Kč za každý započatý měsíc, tj. 18 000 Kč 

 

Zhodnocení 

Z níže sestavené splátkového kalendáře pro Podnikatelskou rychlou půjčku od 

Raiffeisen BANK vyplývá, že klient zaplatí na měsíčních splátkách celkově 2 362 015 Kč, 

tzn., že při dané úrokové sazbě 6,75% p. a. zaplatí na úrocích částku ve výši 362 015 Kč.   

Poplatek za poskytnutí úvěru je tedy stanoven ve výši 10 000 Kč a poplatek za vedení úvěru 

je činí 300 Kč za každý započatý měsíc, tj. celkově 18 000 Kč. Zpracování a vyhodnocení 

žádosti poskytuje je stejně jako v předešlých případech zdarma. 

Kvantifikace daňové úspory při použití jednotné daňové sazby ve výši 19% 

představuje v tomto případě po zaokrouhlení částku 549 103 Kč, kterou může společnost 

uplatnit při podání daňového přiznání. Současná hodnota výdajů při financování 

prostřednictvím Podnikatelské rychlé půjčky za použití odúročitele, pro jehož stanovení byla 

opět použita úroková sazba z daného úvěru, činí po zaokrouhlení 1 621 433 Kč. 

I když Raiffeisen BANK požaduje oproti Komerční bance vyšší úrok, je zřejmé, že se 

její nabízený produkt díky nižším poplatkům spojeným s poskytnutím a vedením úvěru jeví 

v porovnání s Komerční bankou jako výhodnější.   
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Tab. 4.9: Splátkový kalendář – Podnikatelská rychlá půjčka 

 

Splátka 
Měsíční 
splátka 

Úrok Úmor 
Konečný 

stav úvěru 
Ostatní 

poplatky 
Odpis 

Daňově 
uznatelné 
náklady 

Daňová 
úspora (při 

19%) 

Celkové 
výdaje 

Odúročitel 
Diskontované 

výdaje 

0 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 10 000,00 x 10 000,00 1 900,00 8 100,00 1,0000 8 100,00 

1 39 366,92 11 250,00 28 116,92 1 971 883,08 300,00 x 11 550,00 2 194,50 37 472,42 0,9955 37 302,46 

2 39 366,92 11 091,84 28 275,08 1 943 608,00 300,00 x 11 391,84 2 164,45 37 502,47 0,9909 37 163,05 

3 39 366,92 10 932,79 28 434,13 1 915 173,87 300,00 x 11 232,79 2 134,23 37 532,69 0,9865 37 024,30 

4 39 366,92 10 772,85 28 594,07 1 886 579,81 300,00 x 11 072,85 2 103,84 37 563,08 0,9820 36 886,22 

5 39 366,92 10 612,01 28 754,91 1 857 824,90 300,00 x 10 912,01 2 073,28 37 593,64 0,9775 36 748,79 

6 39 366,92 10 450,27 28 916,66 1 828 908,24 300,00 x 10 750,27 2 042,55 37 624,37 0,9731 36 612,02 

7 39 366,92 10 287,61 29 079,31 1 799 828,93 300,00 x 10 587,61 2 011,65 37 655,28 0,9687 36 475,90 

8 39 366,92 10 124,04 29 242,88 1 770 586,04 300,00 x 10 424,04 1 980,57 37 686,35 0,9643 36 340,43 

9 39 366,92 9 959,55 29 407,37 1 741 178,67 300,00 x 10 259,55 1 949,31 37 717,61 0,9599 36 205,60 

10 39 366,92 9 794,13 29 572,79 1 711 605,88 300,00 x 10 094,13 1 917,88 37 749,04 0,9556 36 071,42 

11 39 366,92 9 627,78 29 739,14 1 681 866,74 300,00 x 9 927,78 1 886,28 37 780,64 0,9512 35 937,88 

12 39 366,92 9 460,50 29 906,42 1 651 960,32 300,00 275 000,00 284 760,50 54 104,50 -14 437,57 0,9469 -13 671,09 

13 39 366,92 9 292,28 30 074,64 1 621 885,67 300,00 x 9 592,28 1 822,53 37 844,39 0,9426 35 672,71 

14 39 366,92 9 123,11 30 243,81 1 591 641,86 300,00 x 9 423,11 1 790,39 37 876,53 0,9383 35 541,07 

15 39 366,92 8 952,99 30 413,94 1 561 227,92 300,00 x 9 252,99 1 758,07 37 908,85 0,9341 35 410,07 

16 39 366,92 8 781,91 30 585,01 1 530 642,91 300,00 x 9 081,91 1 725,56 37 941,36 0,9298 35 279,69 

17 39 366,92 8 609,87 30 757,05 1 499 885,85 300,00 x 8 909,87 1 692,87 37 974,05 0,9256 35 149,93 

18 39 366,92 8 436,86 30 930,06 1 468 955,79 300,00 x 8 736,86 1 660,00 38 006,92 0,9214 35 020,79 
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19 39 366,92 8 262,88 31 104,05 1 437 851,74 300,00 x 8 562,88 1 626,95 38 039,97 0,9173 34 892,27 

20 39 366,92 8 087,92 31 279,01 1 406 572,74 300,00 x 8 387,92 1 593,70 38 073,22 0,9131 34 764,37 

21 39 366,92 7 911,97 31 454,95 1 375 117,79 300,00 x 8 211,97 1 560,27 38 106,65 0,9090 34 637,08 

22 39 366,92 7 735,04 31 631,88 1 343 485,91 300,00 x 8 035,04 1 526,66 38 140,26 0,9048 34 510,40 

23 39 366,92 7 557,11 31 809,81 1 311 676,09 300,00 x 7 857,11 1 492,85 38 174,07 0,9007 34 384,32 

24 39 366,92 7 378,18 31 988,74 1 279 687,35 300,00 556 250,00 563 928,18 107 146,35 -67 479,43 0,8966 -60 504,71 

25 39 366,92 7 198,24 32 168,68 1 247 518,67 300,00 x 7 498,24 1 424,67 38 242,26 0,8926 34 133,99 

26 39 366,92 7 017,29 32 349,63 1 215 169,04 300,00 x 7 317,29 1 390,29 38 276,64 0,8885 34 009,72 

27 39 366,92 6 835,33 32 531,60 1 182 637,45 300,00 x 7 135,33 1 355,71 38 311,21 0,8845 33 886,04 

28 39 366,92 6 652,34 32 714,59 1 149 922,86 300,00 x 6 952,34 1 320,94 38 345,98 0,8805 33 762,96 

29 39 366,92 6 468,32 32 898,61 1 117 024,25 300,00 x 6 768,32 1 285,98 38 380,94 0,8765 33 640,47 

30 39 366,92 6 283,26 33 083,66 1 083 940,59 300,00 x 6 583,26 1 250,82 38 416,10 0,8725 33 518,57 

31 39 366,92 6 097,17 33 269,76 1 050 670,84 300,00 x 6 397,17 1 215,46 38 451,46 0,8686 33 397,25 

32 39 366,92 5 910,02 33 456,90 1 017 213,94 300,00 x 6 210,02 1 179,90 38 487,02 0,8646 33 276,52 

33 39 366,92 5 721,83 33 645,09 983 568,85 300,00 x 6 021,83 1 144,15 38 522,77 0,8607 33 156,37 

34 39 366,92 5 532,57 33 834,35 949 734,50 300,00 x 5 832,57 1 108,19 38 558,73 0,8568 33 036,79 

35 39 366,92 5 342,26 34 024,66 915 709,84 300,00 x 5 642,26 1 072,03 38 594,89 0,8529 32 917,79 

36 39 366,92 5 150,87 34 216,05 881 493,78 300,00 556 250,00 561 700,87 106 723,16 -67 056,24 0,8490 -56 933,23 

37 39 366,92 4 958,40 34 408,52 847 085,26 300,00 x 5 258,40 999,10 38 667,82 0,8452 32 681,51 

38 39 366,92 4 764,85 34 602,07 812 483,20 300,00 x 5 064,85 962,32 38 704,60 0,8414 32 564,22 

39 39 366,92 4 570,22 34 796,70 777 686,49 300,00 x 4 870,22 925,34 38 741,58 0,8375 32 447,50 

40 39 366,92 4 374,49 34 992,43 742 694,06 300,00 x 4 674,49 888,15 38 778,77 0,8337 32 331,33 
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41 39 366,92 4 177,65 35 189,27 707 504,79 300,00 x 4 477,65 850,75 38 816,17 0,8300 32 215,73 

42 39 366,92 3 979,71 35 387,21 672 117,59 300,00 x 4 279,71 813,15 38 853,78 0,8262 32 100,69 

43 39 366,92 3 780,66 35 586,26 636 531,33 300,00 x 4 080,66 775,33 38 891,60 0,8224 31 986,20 

44 39 366,92 3 580,49 35 786,43 600 744,89 300,00 x 3 880,49 737,29 38 929,63 0,8187 31 872,26 

45 39 366,92 3 379,19 35 987,73 564 757,16 300,00 x 3 679,19 699,05 38 967,88 0,8150 31 758,87 

46 39 366,92 3 176,76 36 190,16 528 567,00 300,00 x 3 476,76 660,58 39 006,34 0,8113 31 646,03 

47 39 366,92 2 973,19 36 393,73 492 173,27 300,00 x 3 273,19 621,91 39 045,02 0,8076 31 533,73 

48 39 366,92 2 768,47 36 598,45 455 574,82 300,00 556 250,00 559 318,47 106 270,51 -66 603,59 0,8040 -53 546,75 

49 39 366,92 2 562,61 36 804,31 418 770,51 300,00 x 2 862,61 543,90 39 123,03 0,8003 31 310,77 

50 39 366,92 2 355,58 37 011,34 381 759,17 300,00 x 2 655,58 504,56 39 162,36 0,7967 31 200,09 

51 39 366,92 2 147,40 37 219,53 344 539,64 300,00 x 2 447,40 465,01 39 201,92 0,7931 31 089,95 

52 39 366,92 1 938,04 37 428,89 307 110,76 300,00 x 2 238,04 425,23 39 241,69 0,7895 30 980,34 

53 39 366,92 1 727,50 37 639,42 269 471,34 300,00 x 2 027,50 385,22 39 281,70 0,7859 30 871,27 

54 39 366,92 1 515,78 37 851,15 231 620,19 300,00 x 1 815,78 345,00 39 321,92 0,7823 30 762,72 

55 39 366,92 1 302,86 38 064,06 193 556,13 300,00 x 1 602,86 304,54 39 362,38 0,7788 30 654,70 

56 39 366,92 1 088,75 38 278,17 155 277,96 300,00 x 1 388,75 263,86 39 403,06 0,7752 30 547,20 

57 39 366,92 873,44 38 493,48 116 784,48 300,00 x 1 173,44 222,95 39 443,97 0,7717 30 440,22 

58 39 366,92 656,91 38 710,01 78 074,47 300,00 x 956,91 181,81 39 485,11 0,7682 30 333,76 

59 39 366,92 439,17 38 927,75 39 146,72 300,00 x 739,17 140,44 39 526,48 0,7647 30 227,82 

60 39 366,92 220,20 39 146,72 0,00 300,00 556 250,00 556 770,20 105 786,34 -66 119,42 0,7613 -50 335,39 

Celkem 2 362 015,28 362 015,28 2 000 000,00 x 28 000,00 2 500 000,00 2 890 015,28 549 102,90 1 840 912,38 x 1 621 432,99 

 
Zdroj: vlastní konstrukce
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4.4.2 Srovnání jednotlivých úvěrových produktů 

Následující tabulka zobrazuje srovnání analyzovaných úvěrových produktů. Kritériem 

výhodnosti jsou, jak již bylo zmíněno, celkové diskontované výdaje, přičemž jako 

nejvýhodnější varianta financování se nabízí ta, jejíž současná hodnota je nejnižší.  

 

Tab. 4.10: Srovnání úvěrových produktů 

 

Parametry ČSOB 
Česká 

spořitelna 
Komerční 

banka 
Raiffeisen 

BANK 

Produkt 
Malý úvěr pro 

podnikatele 
Investiční úvěr 

5 PLUS 
Profi úvěr 

Podnikatelská 
rychlá půjčka 

Celkové 
diskontované 

výdaje 
1 625 026 1 628 724 1 631 442 1 621 433 

Pořadí výhodnosti 2. 3. 4. 1. 
 
Zdroj: vlastní konstrukce 

 
Z této tabulky vyplývá, že nejvýhodnější varianta úvěrového financování malých a 

středních podnikatelských subjektů týkající se investice do dlouhodobého majetku se jeví 

Podnikatelská rychlá půjčka, tedy úvěrový produkt nabízený Raiffeisen Bank, současná 

hodnota výdajů spojených s tímto úvěrovým produktem dosahuje částky 1 621 433 Kč. 

Nepatrně vyšší současná hodnota byla propočtena v rámci úvěrového produktu ČSOB – Malý 

úvěr pro podnikatele, a to ve výši 1 625 026 Kč. Třetí místo obsadil Investiční úvěr 5 PLUS 

nabízený pro malé a střední podniky Českou spořitelnou s jeho současnou hodnotou ve výši 

1 628 724 Kč.  Jako nejdražší se i přes nejnižší nabízenou úrokovou sazbu jeví Profi úvěr 

Komerční banky, neboť jeho postavení značně znevýhodňují vysoké poplatky za poskytnutí a 

vedení úvěru. Pro názornost jsou hodnoty diskontovaných výdajů zachyceny v grafu (4.1).  

 

Graf 4.1: Srovnání úvěrových produktů dle současných hodnot 

  
 
Zdroj: vlastní konstrukce 
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Graf 4.2: Srovnání celkových splátek 

 

 
 
Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Z grafu (4.2) vyčteme, že klient zaplatí nejméně na celkových splátkách úroků a jistiny 

u Komerční banky. Tato situace je způsobena především nízkou úrokovou sazbu Profi úvěru 

v porovnání s ostatními nabízenými úvěrovými produkty. Naopak s nejvyššími splátkami je 

spojen Malý úvěr pro podnikatele nabízený ČSOB, jehož úroková sazba je nepatrně vyšší 

v porovnání s úrokovou sazbou České spořitelny.  

 
 
Graf 4.3: Srovnání celkových bankovních poplatků 

 

 
 
Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Z grafu (4.3) je zřejmé, že celkově nejnižší poplatky za dobu trvání úvěrové smlouvy 

si naúčtuje ČSOB, a to ve výši 22 000 Kč. Poplatky České spořitelny jsou vyšší – jejich 

celková částka činí 28 000 Kč, stejně jako u Raiffeisen Bank. Nejvíce klient zaplatí na 

poplatcích u Komerční banky, jejichž celková výše vyšplhala na 48 000 Kč, což je především 

způsobeno hodnotou poskytnutého úvěru, neboť ze sazebníku Komerční banky vyplývá, že 
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pokud hodnota úvěru přesáhne 1 000 000 Kč, poplatky za vedení úvěru se zvyšují z 300 Kč 

na 600 Kč měsíčně.  

 

Graf 4.4: Srovnání daňové úspory 

 

 
 
Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Grafu (4.4) názorně zobrazuje, že nejnižší částka daňová úspory je spojena s Profi 

úvěrem Komerční banky (548 095 Kč), dále následuje Podnikatelská rychlá půjčka nabízená 

Raiffeisen BANK (549 103 Kč), naopak nejvyšší hodnotu daňové úspory získáme u 

Investičního úvěru 5 PLUS České spořitelny 557 185 Kč), nepatrně nižší daňová úspora byla 

propočtena v rámci Malého úvěru pro podnikatele ČSOB (556 587 Kč). Jak již bylo zmíněno, 

daňová úspora vzniká tím, že si podnik sníží daňový základ o úroky, odpisy a další částky 

související s poskytnutým úvěrem prostřednictvím daňově uznatelných nákladů.  

 
Při používání metody diskontovaných výdajů je třeba brát také v úvahu, že konečná 

výše výdajů souvisejících s úvěrovým financováním není jediným faktorem, jenž ovlivňuje 

rozhodování o daném úvěrovém produktu. Tato metoda posuzuje především výše uvedené 

úvěrové produkty nabízené jednotlivými bankovními institucemi malým a středním podnikům 

z hlediska jejich ceny. Podnikatelské subjekty se ale zpravidla zaměřují na mnoho dalších 

faktorů spojených s úvěrovým financováním, které taktéž velmi významně ovlivňují jejich 

rozhodování. 
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5 Závěr 

Proces získávání bankovních úvěrů je velmi složitou záležitostí. Výběr nejvýhodnější 

varianty úvěru závisí na mnoha faktorech, zpravidla rozhodnutí nejvíce ovlivní vztah, který 

již klient s bankou má. Každá banka hodnotí klienta podle svých vlastních pravidel a postupů, 

jedná se tedy o individuální proces, který je plně v kompetenci dané bankovní instituce, 

přičemž právě bonita klienta je pro banku tím nejzákladnějším ukazatelem, který ovlivňuje 

její rozhodnutí týkající se schválení či neschválení úvěru.  

Diplomovou práci jsem orientovala na popis bankovních institucí, nabízených 

produktů, zejména úvěrových, jejich následnou analýzu a vzájemnou komparaci. 

Teoretickou část jsem zaměřila na obecnou charakteristiku bankovních institucí a jimi 

poskytovaných úvěrových produktů, které jsou v současné době nabízeny na trhu, také jsem 

se zde věnovala charakteristice malých a středních podnikatelských subjektů, jejich vymezení, 

přednostem a nevýhodám. Sektor malých a středních podniků velmi významně ovlivňuje 

národní ekonomiku, proto je tento segment třeba podporovat. Malé a střední podniky se 

dostávají do nevýhodného postavení, jež vzniká z důvodu omezeného přístupu ke 

kapitálovým zdrojům (což snižuje možnost jejich rozvoje) především z důvodu nedostatečné 

schopnosti úvěry zajistit. Přesto se české bankovní instituce v posledních letech výrazněji 

orientují na produkty určené pro tyto podnikatelské subjekty. Tato část diplomové práce dále 

pojednává o pravidlech při poskytování podnikatelských úvěrů, popisuje ratingové hodnocení 

klientů, následné uzavření a plnění podmínek úvěrové smlouvy.  

V praktické části jsem analyzovala úvěrové produkty určené pro malé a střední 

podnikatelské subjekty za účelem financování investice do dlouhodobého majetku nabízené 

nejvýznamnějšími bankovními institucemi působícími na území České republiky, tedy 

Československou obchodní bankou, a. s., Českou spořitelnou, a. s., Komerční bankou a. s. 

a Raiffeisen BANK, a. s. Pro tuto analýzu jsem použila nejznámější metodu – metodu 

diskontovaných výdajů, která je založena na intuitivním výpočtů výdajů spojených 

s úvěrovým financováním. Tyto výdaje jsou propočteny pro jednotlivé měsíce trvání 

úvěrového vztahu mezi klientem a danou bankovní institucí a jsou v nich také promítnuty 

vlivy týkající se daňových úspor. Pro větší přesnost jsou jednotlivé měsíční výdaje upraveny o 

vliv časové hodnoty peněz a jejich součet umožňuje komparaci jednotlivých variant 

úvěrového financování, přičemž jako nejvýhodnější byla zvolena varianta s celkově 

nejnižšími diskontovanými výdaji – dle mého hodnocení tedy varianta financování investice 

prostřednictvím Podnikatelské rychlé půjčky od Raiffeisen BANK, a. s. 



 

69 

 

Hodnocené úvěrové produkty jsem analyzovala na základě úrokových sazeb zpravidla 

pouze v orientační výši, neboť i jejich získání nebylo jednoduchou záležitostí. Úrokové sazby 

jsou závislé na mnoha parametrech, stanovují se individuálně, případ od případu, v závislosti 

na výši úvěru, době splácení a především na základě ratingového hodnocení klienta. 

Metoda diskontovaných výdajů posuzuje především úvěrové produkty na základě 

jejich ceny. Při rozhodování se ale podnikatelské subjekty zaměřují také na další faktorů 

spojených s úvěrovým financováním. Výběr nejvýhodnější varianty úvěru závisí především 

na účelu použití takto získaných peněžních prostředků a možnosti předložení potřebných 

dokladů týkajících se koupě daného předmětu. Dalším faktorem ovlivňující rozhodování 

klienta je potřeba vlastních zdrojů na počátku úvěrové smlouvy, stanovení doby splácení a 

s ní související splátka úroků a jistiny. Při vybírání vhodné bankovní instituce bere dále klient 

v úvahu faktory, týkající se procesu vyřízení úvěru a také způsobu zajištění. V případě 

podnikatelských subjektů, které již podnikají a mají zřízené účty u některé z bank, tak jejich 

rozhodování při výběru bankovní instituce zpravidla ovlivní vztah, který již s bankou mají, 

neboť právě úroková míra bude nabídnuta pravděpodobně výhodněji u banky, u které má již 

podnikatelský subjekt účet otevřen. 

Podnikatelské subjekty se tedy zaměřují na mnoho dalších faktorů spojených 

s úvěrovým financováním, které jejich rozhodování mohou velmi významně ovlivnit. 

Neexistuje tedy jednotný vzorec na posouzení výhodnosti jednotlivých způsobů úvěrového 

financování.  
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Seznam zkratek 

 

A  anuita 

a. s.  akciová společnost 

aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

č.  číslo 

čl.  článek 

ČMSS  Českomoravská stavební spořitelna 

ČNB  Česká národní banka 

ČPK  Čistý pracovní kapitál  

ČR  Česká republika 

ČS  Česká spořitelna, a. s. 

ČSOB  Československá obchodní banka, a. s. 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 

d  sazba daně z příjmů 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

dl.  dlouhodobý 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EAT  Earnings before Taxes  

EBIT  Earnings before Interest and Taxes  

ES  Evropská společenství 

EU  Evropská unie 

HDP   hrubý domácí produkt 

i  úroková sazba 

IČO  identifikační číslo 

IPB  Investiční a poštovní banka 

KB  Komerční banka, a. s. 

kr.  krátkodobý 

LIBOR London Interbank Offered Rate 

max.  maximální 

mil.  milion 

min.  minimální 

mld.  miliarda 
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MSP  malé a střední podnikání 

např.  například 

OA  oběžná aktiva 

p. a.  per annum 

PRIBOR  Prague Interbank Offered Rate  

průměr.  průměrný 

příp.  případně 

PV  Present Value 

RB  Raiffeisen BANK, a. s. 

resp.  respektive 

ROA  Return on Assets 

ROCE  Return on Capital Employed 

ROE  Return on Equity 

ROS  Return on Sales 

RPJ  roční pracovní jednotka 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

Sb.  sbírka 

t   období 

T  celkový počet let 

tab.  tabulka 

tis.   tisíc 

tj.   to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaný 

vč.   včetně 

vlast.  vlastní



 

 

 

 



 

 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1     Přímé a nepřímé nástroje centrální banky 

Příloha č. 2    Stav sektoru malého a středního podnikání v České republice 

Příloha č. 3    Předepsaná písemná forma úvěrové smlouvy dle Obchodního zákoníku 

 

    

 

 


