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1. ÚVOD 
 

 V dnešní době je na českém trhu mnoho bankovních institucí poskytujících širokou škálu 

produktů pro veřejnost i podnikatele. Bakalářská práce se svým obsahem bude zaměřovat 

pouze na bankovní produkty pro podnikatele. 

 

Bankovnictví se neustále rozvíjí a zlepšuje již zavedené produkty na trhu, tudíž je velmi 

složité se zorientovat v nabídce a vybrat si nejvýhodnější produkt. V současné době snad již 

neexistuje společnost, která by nevyužívala produktů bank. Mezi nejzákladnější patří 

podnikatelské účty, bez kterých si nelze představit obchodování firem mezi sebou, úvěry 

různých druhů na rozvoj podnikání, překlenutí finanční krize podniku, úvěry na financování 

investic atd. 

 

 Z důvodu široké a obsáhlé nabídky produktů se obsah práce nebude zaměřovat  

na faktoring a forfaiting, které jsou sice nabízeny podnikatelům i bankovními institucemi, ale 

více se na ně zaměřují soukromé společnosti. 

 

 Teoretická část bakalářské práce se bude orientovat na nejzákladnější bankovní produkty, 

jako jsou debetní a kreditní karty, rozčlenění a vysvětlení podnikatelský úvěrů, také nesmíme 

opomenout podmínky poskytnutí úvěru a další produkty, které banky mohou poskytnout 

podnikatelům. Bude se zaměřovat na jednoduché vysvětlení základní charakteristiky 

bankovních produktů pro lehké pochopení a orientaci v nich. V praktické části se práce bude 

orientovat přímo na produkty společnosti a slovní analýzu podnikatelských úvěrů nabízených 

bankami na českém trhu. 

 

 Cílem bakalářské práce je zaměřit se na produkty poskytované podnikatelům bankami  

a porovnat je s používanými produkty společnosti. Na základě analýzy podnikatelských úvěrů 

zjistit nejvýhodnější investiční úvěry pro podnikatele na českém trhu a doporučit je 

společnosti. 
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2.  CHARAKTERISTIKA A TYPY PRODUKTŮ 
 

4.1 Druhy karet nabízené podnikatelům 

Debetní karty 

 

Debetní karty jsou karty, které umožňují majiteli výběr hotovosti z účtu a placení  

za zboží. Klientům jsou poskytovány jako doplněk k běžnému účtu a neposkytují klientovi 

úvěr na úhradu transakcí na rozdíl od karty kreditní.  

 

Správný výběr karty závisí na mnoha kritériích. Např. limit karty, čím vyšší limit, tím 

vyšší nákup můžeme uskutečnit, často bývá stanoven denní nebo týdenní limit. Stanovují ho 

banky, ale na žádost klienta lze limit měnit. Karty jsou vydávány bankou, avšak některé 

banky karty vydávají až po určité době po založení účtu. Stanovují si minimální zůstatek. 

Poplatky za vydání a používání karty. 
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Tab. 2.1 Srovnání vybraných podnikatelských účtů 

Produkt Úročení 
Vedení účtu 

měsíčně 

Výběr 

z vlastního 

bankomatu 

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 

Běžný podnikatelský účet 0,00 % 340,00 Kč 5,00 Kč 

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 

Business Konto Exclusive 0,20 % 1 199,00 Kč 0,00 Kč 

Volksbank CZ, a. s. 

PROFIT konto 0,05 % 149,00 Kč 6,00 Kč 

Raiffeisenbank, a. s. 

Běžný účet v Kč 0,01 % 179,00 Kč 19,90 Kč 

Raiffeisenbank, a. s. 

eKonto – tarif Extra 0,01 % 0,00 Kč 9,90 Kč 

Equa bank, a. s. 

Běžný účet 0,10 % 50,00 Kč 6,00 Kč 

Equa bank, a. s. 

On-line Business 0,10 % 100,00 Kč 6,00 Kč 

Equa bank, a. s. 

Prima Business 0,10 % 150,00 Kč 6,00 Kč 

Česká spořitelna, a. s. 

Program PROFI Light 0,01 % 159,00 Kč 6,00 Kč 

Volksbank CZ, a. s. 

EXPERT konto 0,05 % 249,00 Kč 3, 00 Kč 

Komerční banka, a. s. 

Běžný účet 0,02 % 100,00 Kč 5,00 Kč 

Komerční banka, a. s. 

Komfort konto 0,02 % 367,00 Kč 0,00 Kč 

GE Money Banka, a. s. 

Genius Business Active 10 0,10 % 139,00 Kč 0,00 Kč 

Československá obchodní banka, a. s. 

ČSOB Podnikatelské konto 0,01 % 115,00 Kč 6,00 Kč 

Československá obchodní banka, a. s. 

ČSOB Firemní konto 0,01 % 290,00 Kč 6,00 Kč 

Česká spořitelna, a. s. 

Program PROFIT 0,01 % 75,00 Kč 6,00 Kč 

Fio Banka, a. s. 

Běžný účet 0,10 % 0,00 Kč 6,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování na základě získané informace z: www.mesec.cz  
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Charge karty 

 

Platební karty, které jsou převážně pro klienty, kteří využívají vysoký limit a čerpanou 

částku uhrazují najednou. Jsou určeny podnikatelům na služebních cestách, kde provádějí 

platby ve vysokých částkách. Charge karty odstraňují nutnost mít při pracovní cestě u sebe 

hotovost nebo šeky, protože umožňují uhradit nepředvídatelné výdaje. Jsou určeny pro movité 

zákazníky, jsou výrazně dražší než ostatní typy karet. Hlavním kritériem pro vydání karty je 

důvěryhodnost klienta. 

 

Služební platební karty 

 

Tyto karty jsou pro firmu velmi výhodné. Zvláště, když má firma spoustu zaměstnanců  

a musí často vyúčtovávat služební cesty, vydávat hotovost atd., vznikají nemalé 

administrativní náklady. Použití těchto karet výrazně sníží náklady. Služební karty nemusí 

vždy firmě zvýšit výdaje, pokud firma poskytne karty všem zaměstnancům. Navíc je 

zaměstnanec může použít i k soukromým účelům a zaměstnavatel tyto výdaje následně odečte 

ze mzdy. České banky v oblasti služebních karet jsou poněkud pozadu a přístup 

k bankovnímu účtu společnosti a vydání služební platební karty není vždy přijatelné pro obě 

strany.  

 

Úvěrové karty 

 

Od ostatních karet se liší neexistencí bezúročného období – kterákoliv platba podléhá 

okamžitě úroku. Jsou vydávány zdarma, jednoduše a rychle vyřízeny a neplatí se žádný 

poplatek za používání, proto se rychle rozšířily mezi uživatele. Nevýhodou jsou vysoké úroky 

a skryté poplatky za výpisy. Tyto karty nejsou vhodné k častému nebo dennímu užití, protože 

jsou okamžitě zatíženy úrokem. Pokud jsou používány pravidelně, konečná částka se velice 

navýší a klient se může dostat do problému s placením vysokých splátek s úroky. Rozdílný je 

i systém splácení oproti kreditní kartě. Neplatí se stálé splátky, ale předem stanovená částka 

schválená podle úvěrového rámce. Výhodou je, že se nemusí hlídat výše vypůjčených peněz, 

protože se splácí stále stejná částka.  
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Budoucnost úvěrových karet 

 

Úvěrové karty jsou poměrně nevýhodné, nelze je úplně zavrhnout. Dlouhou dobu 

nahrazovaly nabídku kreditních karet na našem trhu a získaly si velkou oblibu u zákazníků. 

Postupně se úvěrové karty začaly vydávat v souladu s karetními asociacemi. Dnes jsou 

úvěrové karty v případě neplánovaných výdajů jen nouzovou alternativou. Stále budou mít 

své klienty, např. ty, kterým vyhovuje způsob splácení nebo kteří nemohou získat kreditní 

kartu. 

 

Tab. 2.2 Srovnání vybraných kreditních karet 

Produkt 

Roční 

poplatek 

za kartu 

Správa 

kartového 

účtu 

ročně 

Běžný 

roční 

úrok 

Minimální 

měsíční 

splátka 

v procentech 

Komerční banka, a. s. 

Kreditní karta pro podnikatele 700,00 Kč 0,00 Kč 17,00 % 10,00 % 

Československá obchodní banka, a. s. 

MasterCard Business 0,00 Kč 0,00 Kč 18,00 % 5,00 % 

Československá obchodní banka, a. s. 

MasterCard Gold 0,00 Kč 0,00 Kč 18,00 % 5,00 % 

Postovní spořitelna (obchodní značka 

ČSOB, a. s.) 

Kreditní karta pro podnikatele 250,00 Kč 0,00 Kč 17,00 % 5,00 % 

Česká spořitelna, a. s. 

Kredit+ MC Business 650,00 Kč 0,00 Kč 18,00 % 5,00 % 

Československá obchodní banka, a. s. 

Kreditní karta pro podnikatele 0,00 Kč 0,00 Kč 18,00 % 5,00 % 

GE Money Bank, a. s. 

GE Money Card 350,00 Kč 300,00 Kč 22,68 % 5,00 % 

GE Money Bank, a. s. 

MoneyCard Business 350,00 Kč 25,00 Kč 1,89 % 5,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování na základě získané informace z: www.mesec.cz  
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Platební karty jsou dobrý obchod 

 

Používání platebních karet je neustále na vzestupu. Pro mnoho uživatelů platebních karet 

je výhodné a pohodlné platit kartou, protože si nemusí stále hlídat hotovost, ale  

na druhou stranu svádí k utrácení. I pro banky to je velmi výhodné, z každé transakce mají 

provizi. Obchodník z každé transakce musí platit procenta, přijímaní karet zvyšuje jeho 

konkurenceschopnost a držitele karet utratí větší částku než kdyby platil v hotovosti.  

 

Platební karty se vyplatí přijímat. Obchodník z každé transakce platí předem dohodnuté 

procento, obvykle mezi 1,5-4 % z transakce. Výše procent je ovlivněna těmito faktory: 

 

 způsob přijímání karet (impinter, terminál, MO/TO, internet), 

 počet provozoven obchodníka, 

 karetní obrat. 

 

4.2 Členění bankovních úvěrů 

Bankovní úvěry se obvykle člení z různých hledisek. Nejčastější kritéria jsou: 

 

 doba, na kterou je úvěr poskytnut, 

 měna, ve které je úvěrová částka stanovena, 

 účel poskytnutého úvěru, 

 velikost úvěru, 

 metoda poskytování prostředků úvěru, 

 zajištění úvěru, 

 právní postavení příjemce úvěru. 

 

Podle doby jsou úvěry děleny na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (od 1 roku  

do 4 až 6 let) a dlouhodobé ( převyšují dobu střednědobého úvěru). 

Podle měny rozlišujeme úvěry v měně cizí a domácí.  

Podle účelu zejména úvěry rozdělujeme na spotřební a investiční, provozní, sezónní, 

překlenovací či vývozní nebo dovozní. 
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4.3 Kontokorentní úvěry 

Kontokorentní úvěry se poskytují na běžný účet k pokrytí nedostatečného obnosu 

peněžních prostředků potřebných k běžným úhradám pouze do sjednané výše úvěrového 

rámce. Podle českého obchodního zákoníku spadají kontokorentní úvěry do skupiny běžných 

účtů. Můžou mít kreditní i debetní zůstatek. 

 

Na účtu se zúčtují peněžní platby došlé od odběratelů ve prospěch účtu a peněžní platby 

dodavatelům k tíži účtu. Součtem příjmů a výdajů na účtu vzniká peněžní vklad. Banka svého 

klienta pravidelně informuje o pohybech na jeho účtu v pravidelných dohodnutých termínech 

a pravidelně provádí vyúčtování kontokorentu. Dále banka účtuje ve prospěch nebo k tíži účtu 

úroky, poplatky za vedení, provize a ostatní.  

 

Účely použití kontokorentního úvěru jsou následující: 

 

 zabezpečení stále platební schopnosti klienta vyrovnáváním běžného účtu. Dlužník 

úvěr čerpá dle své potřeby. Pokud je kontokorentní úvěr levnější před ostatními, 

podnik ho preferuje; 

 nemá-li podnik dostatečný vlastní kapitál, pořizuje úvěrem oběžný majetek. Úvěr 

splácí obratem oběžného majetku; 

 sezónní potřeba oběžného majetku, klient s bankou sjedná úvěrový rámec na sezónní 

potřebu a období, ve kterém bude úvěr čerpat; 

 ostatní krátkodobé potřeby, jedná se např. o výkyvy v likviditě; 

 krátkodobé investiční výdaje, úvěr se poskytuje v období, kdy podnik již má sjednaný 

dlouhodobý úvěr, který bude čerpán později. 

 

Banky mohou úvěr okamžitě vypovědět, při zjištění insolventnosti dlužníka, proto jsou 

kontokorentní úvěry řazeny do krátkodobých úvěru. Z toho důvodu banka pravidelně provádí 

kontrolu hospodaření podniku. Někdy může požadovat splácení úvěru pravidelně alespoň 

jedenkrát za určité období. Cena úvěru zahrnuje úroky ze skutečné výše úvěru, dále poplatky 

či provize za překročení úvěrového rámce. Náklady na kontokorentní úvěr se u jednotlivých 

bank liší. Kontokorentní úvěr je považován za jeden z nejdražších úvěru, avšak jeho výhodou 

je, že dlužník čerpá peněžní prostředky volně dle potřeby a úvěr nemusí splácet určitou 

částkou v určitý den. 
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4.4 Směnečné úvěry 

Směnečné úvěry se řadí mezi základní bankovní obchody. Dochází k přesunu peněžní 

částky od banky ke klientovi, bance vznikne pohledávka vůči klientovi. Pohledávku tvoří 

jistina, která představuje částku půjčenou a navýšenou o úroky. Od banky ke klientovi 

dochází k reálnému pohybu peněz pouze u eskontního úvěru. U dalších typů úvěru banka 

zvyšuje bonitu směnky tím, že ji akceptuje či avaluje, přímo nepůjčuje peníze klientovi. 

 

Eskontní úvěr 

 

Vzniká nákupem směnky bankou ještě před splatností směnky za směnečnou částku 

sraženou o diskont (úrok). Banka směnku nakupuje od posledního majitele, kterému poskytne 

hotovost za prodanou směnku. Banka se stává věřitelem nákupem směnky. Částka, na kterou 

je vystavena směnka se nazývá úvěrová jistina a lhůta na poskytnutý úvěr se nazývá splatnost 

směnky. Výše diskontu je závislá na nominální hodnotě směnky, výši diskontní sazby, počtu 

dní od nabytí do splatnosti, kvalitě směnky, významu majitele směnky pro banku, 

konkurenční situaci, atd. Úroková míra eskontního úvěru ve srovnání s kontokorentním 

úvěrem je podstatně nižší.  

 

Eskont směnky znamená uzavření kupní smlouvy i úvěrové smlouvy mezi bankou  

a posledním majitelem směnky. Suma úvěru je uvedena na směnce. Rozdíl oproti klasickému 

úvěru je ten, že banka předkládá směnku k proplacení směnečnému dlužníkovi. V případě 

platební neschopnosti dlužníka nebo odmítnutí dlužníka předkládá směnku poslednímu 

majiteli.  

 

Negociační úvěr 

 

Jedná se o směnečný úvěr eskontní v zahraničním obchodě. Zahraniční dlužník před 

realizací dovozní operace (za kterou chce vývozci platit směnkou s předem stanovenou lhůtou 

splatnosti) požádá svou banku, aby se zavázala k odkoupení předmětné směnky na dovozního 

dlužníka od uvedeného vývozce. Odkupující banka se nazývá negociační bankou.  

 

Úvěr probíhá ve dvou základních formách, zmocnění k odkupu a příkaz k negociaci. 

Banka dovozce dává zmocnění k odkupu bance v zemi vývozce. Příkaz k negociaci dává 
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banka dovozce bance vývozce v dané zemi. A žádá odkup předmětné směnky a dokumentů. 

Negociační úvěr probíhá v několika fázích, uzavření kontraktu mezi dovozcem a vývozcem, 

žádost o negociaci, příkaz banky dovozce k odkupu směnky, vývozní operace a získaní 

dokumentů, předložení směnky a ostatních dokladů, eskont směnky. 

 

Akceptační úvěr 

 

 Banka stanoví úvěrovou linku svému klientovi v daném objemu, přičemž dlužník čerpá 

poskytnutý úvěr formou směnky vystavené dlužníkem na banku a banka, za podmínky, že 

v dlužník v době její splatnosti uhradí směnečnou částku, ji akceptuje.Banka dlužníkovi 

neposkytuje hotovostní peníze, ale pouze směnku. Směnka je snáze eskontovatelná.  

 

Jedná se o velmi starou formu úvěru. Klient, který potřebuje krátkodobou půjčku vystaví 

směnku. V ní je příkaz pro majitele zaplatit ve stanovené lhůtě stanovenou částku. 

Směnečníkem (dlužníkem) se stává banka. Směnka je snadno obchodovatelná, protože banka 

je uznávána jako kvalitní dlužník. Proto i několikrát změní směnka svého majitele. V den 

splatnosti ji poslední majitel předloží k proplácení bance.  

 

Ramboursní úvěr 

 

Název akceptačního úvěru v zahraničním obchodě. Podstatou je akceptace směnky 

bankou, kterou vystaví vývozce na banku s jejím svolením. Při předání dokumentů banka 

směnku akceptuje. Banka oznamuje vývozci připravenost a závazek na základě pověřovacího 

listu a akceptuje směnku vystavenou na ní vývozcem a v den splatnosti směnky ji zaplatí. 

Vývozce tímto získává jistotu, že mu bude za zboží zaplaceno, pokud splní všechny 

podmínky kontraktu. Směnka je lehce eskontovatelná.  

 

Ručitelský (avalský) úvěr 

 

Je založen na zapůjčení kreditu, dobrého jména banky. Podstatou je převzetí ručení banky 

za závazek klienta vůči třetí osobě, pokud klient nesplní svůj závazek ve stanovené lhůtě. 

Banka ručí za cizí závazek. K takovým úvěrům přistupuje banka jen u dlouholetých klientů,  

u kterých má ověřeno, že své závazky plní. 
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Plnění ze strany banky je velmi nepravděpodobné a nastává v případě nesplnění závazku 

hlavního dlužníka. Banka vystupuje ve funkci vedlejšího dlužníka v případě, že poskytne 

ručitelský úvěr. Věřitel v případě nezaplacení směnky hlavním dlužníkem se obrací  

na ručitele, který je povinen uhradit ručitelský závazek.  

 

V praxi se poskytují dvě hlavní formy úvěru. Směnečný aval nebo záruční listina. 

Směnečný aval je podepsání směnky s uvedením doložky „per aval“, (jako rukojmí). 

Vystavení záruční listiny podle standardizované formy s možností doplnění individuálních 

informací (výše ručení, atd.). 

 

4.5 Lombardní úvěry 

Lombardní úvěry jsou poskytovány na základě zástavy práva nebo movitých věcí. 

Převážně zástavy drahých kovů, cenných papírů, případně zboží. Místo zástavy movitých věcí 

se lombardují dokumenty zaručující dispozici s věcmi.  

 

Úvěr je poskytován na fixní částku a lhůtu splatnosti jako krátkodobý. Poskytován jen  

do určité výše zástavy, pro případ poklesu ceny nebo kursu. Částka je úročena po celou dobu, 

když ji dlužník ani nevyužije. Majetkové hodnoty jsou přijímány jako zástava pokud jsou 

vhodné pro předání, hodnotově stálé a tržně obchodovatelné. 

 

Lombardní úvěry rozlišujeme podle druhu či předmětu zástavy: 

 

 na cenné papíry, 

 na směnky, 

 na zboží, 

 na faktury, 

 na drahé kovy a jiné cennosti, 

 zástavní právo. 

 

Úvěr je levnější než kontokorentní úvěr a dražší než eskontní úvěr. Cenu ovlivňuje bonita 

dlužníka a náklady související s úschovou. Je poskytován na základě obecných právních 

předpisů. 
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4.6 Emisní úvěry 

„Emisní úvěr poskytuje banka svému klientovi odkoupením jeho dluhopisů, které emitoval 

za účelem získání finančních zdrojů. 

Dluhopis (obligace) je cenný papír, kterým se jeho emitent (vydavatel, dlužník) zavazuje 

splatit v stanoveném objemu a stanovené lhůtě finanční obnos, který získal od kupce obligace, 

a vyplatit stanovený úrok ve stanovených termínech za stanovených podmínek.“ 
1
 

 

Dluhopis je druhem úvěrové smlouvy mezi dlužníkem a věřitelem, který může věřitel 

zpeněžit i před lhůtou splatnosti prodáním na burze. Hlavní výhodou je pro emitenta získání 

dlouhodobých peněžních zdrojů.  

 

Dluhopis obsahuje zákonem předepsané náležitosti, označení, že se jedná o dluhopis, 

jméno dlužníka, splatnost, jmenovitou hodnotu, výše úroku a termíny vyplácení, místo  

a datum vydání, číslo dluhopisu a další. Obvyklý dluhopis má podobu listiny skládající se  

ze dvou části, pláště a kupónového archu s talonem. Na plášti jsou uvedeny hlavní náležitosti. 

Kuponový arch s kupóny je pod pláštěm a prostřednictvím kupónu uplatňuje majitel právo  

na výplatu úroků. Na konci archu je talon, opravňuje držitele k obdržení nového kupónového 

archu v případě, že se na stávající arch nevejdou všechny kupóny. 

 

4.7 Provozní úvěry 

„Provozní úvěry jsou úvěry, s jejíchž pomocí podniky financují běžný provoz, nákup, 

výrobu a prodej svých produktů.“ 
2
 Ve většině případů se řadí mezi úvěry krátkodobé. 

 

Provozní úvěry jsou ve formě revolvingových úvěrů vedeny na zvláštním úvěrovém účtu. 

Úvěr se splácí v  dohodnutých intervalech, obvykle do jednoho roku. Lze ho 

 i prodloužit, pokud to banka umožní. Může být zřízen i formou kontokorentu. Výše 

provozního úvěru se minimálně pohybuje ve výši statisíců korun. Úvěr využívá při svém 

podnikání řada společností. Banky se v důsledku ekonomické recese velmi rozmýšlejí komu 

peníze půjčí. V současnosti banky více dbají na rizika, a proto se zpřísnily podmínky pro 

získávání úvěrů. 

                                                 
1
 Jak tvrdí Kráľ (2009, s. 181) 

2
 Jak tvrdí Pavelka (2008, s. 62) 
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Z pohledu zajištění úvěru rozlišujeme zajištěné, kryté a nekryté úvěry. Zajištěné jsou 

zajištěny konkrétní hodnotou (např. úvěry lombardní, směnečné, atd.). Mezi kryté řadíme 

úvěry, jejichž návratnost je zajištěna hospodařením dlužníka (např. kontokorentní úvěry).  

A úvěry nekryté, mezi které patří zejména úvěrové výpomoci (např. úvěry na mzdy,  

na pokrytí ztráty, atd.). 

 

Podnikatelé, kteří chtějí úvěr získat, by neměli zatajovat před bankami svou ekonomickou 

situaci a zároveň by měli počítat se spoluúčasti na financování a většími zárukami. Získat 

úvěr je nyní mnohem složitější. Finanční zdroje pro podniky jsou dražší než před rokem. Toto 

zvýšení je vyvolané růstem rizikových přirážek, z důvodu nestabilní situace na trhu. Banky 

jsou opatrnější a v případě, že projekt je velmi rizikový, vyžadují vyšší zajištění. 

4.8 Investiční úvěry 

„Investiční úvěry můžeme charakterizovat jako úvěry na pořízení investičního (fixního) 

majetku.“ 
3
 Specifikace tohoto úvěru je dána tím, že je spojen se životností hmotného 

investičního majetku. Je pro něj typické, že se zúčastňuje celé řady výrobních cyklů po sobě 

následujících. Investice vložené do úvěru se navracejí postupně, podle toho jak se hodnota 

investičního majetku přenáší do nových výrobků nebo služeb. 

 

Po dokončení investice dochází k růstu výroby, a proto investiční úvěry zapříčiňují nárůst 

provozních úvěrů. Nárůst je doprovázen růstem zásob, pohledávek nebo rozpracované 

výroby. Tyto skutečnosti by si měl podnikatel uvědomit, pokud žádá o investiční úvěr. 

 

4.9 Hodnocení podnikatelského projektu 

Ukazuje budoucí vývoj hospodaření podniku. Hodnotí se úvěry střednědobé  

a dlouhodobé minulého a přítomného stavu, poskytnuté např. na investiční výstavbu, pořízení 

dlouhodobého majetku atd. Banka zkoumá vývoj finančního hospodaření podniku za účelem 

návratnosti úvěru a splácení úroku v daném termínu.  

 

K ověření klienta banka vyžaduje různé doklady, jedná se např. o bilanci majetku  

a kapitálu, účetní rozvahu, vývoj hospodaření podniku, zakládací listinu a stanovy, 

                                                 
3
 Jak tvrdí Pavelka (2008, s. 72) 
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marketingové studie a další, které se vztahují k projednávanému úvěru. Po celkovém 

posouzení je klient začleněn do určité bonitní skupiny. Banky klienty člení na úvěrově 

způsobilé, rizikové a nezpůsobilé. Úvěrově nezpůsobilé klienty banka často odmítá, protože 

hospodaří s platebními obtížemi. Rizikovým klientům navýší úrokové sazby podle stupně 

rizikovosti a způsobilým klientům poskytuje úvěry v plné výši za výhodných podmínek.  

 

4.10 Žádost o poskytnutí bankovního úvěru 

Klient se v bance informuje obvykle osobní návštěvou o podmínkách za nichž je banka 

ochotna poskytnout úvěr. Předmětem projednání je:  

 

 druh úvěru a cena (poplatky a úroková sazba), 

 výše úvěru, způsob čerpání a splácení, 

 doba, na kterou je úvěr poskytnut, 

 účel úvěru, 

 zajištění úvěru, zástav, osobního ručení, atd. 

 

Klient na základě předběžného jednání s bankou podá písemnou žádost. Důležité 

náležitosti písemné žádosti jsou: 

 

 název podniku, adresa a IČ, 

 předmět podnikání, právní subjektivita, 

 druh úvěru, 

 účel neboli podnikatelský záměr, 

 výše úvěru, měna a částka, 

 datum způsob čerpání, 

 datum a způsob splácení (jednorázově či ve více splátkách), 

 rozbory finanční situace podniku, 

 údaje o dalších čerpaných úvěrech, 

 zajištění úvěru. 

 

Banka zkoumá žádost klienta z hlediska právní způsobilosti k úvěru. Právní způsobilost 

firmy se spojuje se vznikem právnické osoby. Klient předkládá doklad o zápisu v obchodním 
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rejstříku a živnostenské oprávnění. Dále se banka zaměřuje na zkoumání způsobilosti  

a finanční situace podniku. Banka posoudí stávající údaje a dohodne podmínky úvěrové 

smlouvy. 

 

4.11 Vklad na viděnou (na požádání) 

„Jeho podstatou je okamžitá splatnost v každý den.“ 
4
 Vklad vstupuje na běžný účet, 

proto je klientovi zůstatek vždy volně k dispozici. Účelem vkladu je zajistit klientovi 

bezproblémový platební styk. Zdroje, které jsou na účtu převážně slouží k úhradě daňových 

povinností, úhradě mezd zaměstnancům a závazků z obchodního styku. Nevýhodou toho účtu 

je velmi nízké úročení. Úrok se pohybuje v rozmezí 0,5 % p.a. a níže. Na druhou stranu má 

přínos pro majitele v podobě ušetřených nákladu na přepravu hotovosti, pojištění, atd.  

a snižuje nebezpečí možných ztrát ze zničení nebo krádeží. 

 

Podnikatelé zde udržují vysoké zůstatky, které jsou závislé na jejich produkci, tržbách  

a počtu zaměstnanců. Z účtu jsou hrazeny všechny podnikatelské výdaje včetně mezd 

zaměstnanců. V některých společnostech na těchto účtech krátkodobé zůstatky převyšují  

i miliony korun. Bankám je umožněno produkovat slušný zisk, pokud zdroje vhodně umístí 

do krátkodobých produktů (např. jednodenní depozitum). 

 

4.12 Termínované vklady 

„Vklady svěřené bance na přesně stanovenou dobu, kdy se vkladatel dobrovolně zavazuje 

k nedisponování se svým vkladem během sjednané doby a za to požaduje vyšší úrokový 

výnos.“ 
5
 Zpravidla jsou tyto vklady ve vyšších částkách nebo si banka stanoví minimální výši 

vkladu.  

 

Hlavní výhodou pro vkladatele je výší úroková míra. Klient terminovaného vkladu 

využívá, pokud má volné peněžní zdroje a ví, že je v určitém období nebude potřebovat.  

A proto od banky očekává vyšší úrok. Pro banky je tento produkt mimořádně výhodný 

z hlediska likvidní pozice banky. 

 

                                                 
4
Jak tvrdí Kráľ (2009, s. 129) 

5
Jak tvrdí Kráľ (2009, s. 132) 
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Vklady rozlišujeme ve dvou hlavních formách: 

 vklady na pevně stanovenou dobu, 

 vklady s výpovědní lhůtou. 

 

Vklady na pevně stanovenou dobu jsou vyvinuty bez možnosti předčasného výběru.  

Pro banky znamenají jistý přínos peněžních zdrojů a možnost výhodného investování. Banky 

vyvinuly celou škálu produktů pro tyto vklady. Např. termínovaný vklad přes noc, na 21 dní, 

na 1 měsíc, na 9 měsíců, na 1 rok, atd. Pro movité klienty jsou banky ochotny sjednat 

individuální termínovaný vklad podle potřeby klienta se zvláštní úrokovou sazbou závislou  

na objemu vkladu.  

 

Vklady s výpovědní lhůtou zahrnují termínovaný vklad s kombinací výpovědní lhůty. 

Např. termínovaný vklad na 18 měsíců s výpovědní lhůtou 30 dní. Vkladatel musí 30 dní před 

ukončením lhůty bance nahlásit výběr vkladu. V případě, že nenahlásí, zaniká nárok na výběr 

vkladu. Další typ takového vkladu je, že výpovědní lhůta je sjednána v den primárního 

vkladu. Pokud sjednána není, peníze nelze vybrat. Jen některé banky umožňují předem vybrat 

vložené peníze, ale za vysokých sankčních podmínek. 

 

Otevřený účet je druh účtu, který dovolí vkladateli na termínovaný účet přikládat další 

prostředky po dni prvého vkladu. Vyzvednutí vkladu je možné jen k datu splatnosti 

termínovaného vkladu. 

 

Předčasný výběr je povolen jen u specializovaných produktů s výslovní možností 

předčasného výběru. Za tuto možnost klient musí zaplatit. Cena je zpravidla vyjádřena v nižší 

úrokové míře než pevný vklad nebo se nevyplatí úrok za dobu trvání vkladu a nebo  

se sjednává smluvní pokuta v procentuální výši z celkové částky. 

 

Depozitní certifikáty 

 

V češtině nazývané vkladové listy. „Depozitní certifikáty jsou listinné cenné papíry 

emitované zpravidla peněžními ústavy osvědčující jejich majiteli přijetí zaokrouhlené částky 

vkladu na období od několik dní až do několik let, která je úročena po celou dobu pevnou 
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úrokovou sazbou.“ 
6
 Úrok z tohoto produktu se obvykle vyplácí ve třech formách. Na bázi 

ročního úročení, již je započítán v nominální hodnotě certifikátu nebo  

ve lhůtě splatnosti certifikátu.  

 

Výplaty úroku ke konci kalendářního roku využívají osoby, které nemají zájem 

optimalizovat své daňové zatížení z důvodu nižších ročních příjmu. Stanovenou výši úroku 

obdrží vždy počátkem následujícího roku a v posledním roce vyplatí banka jistinu, která se 

rovná nominální hodnotě certifikátu navýšená o úrok za poslední rok. 

 

Certifikát se prodává hluboko pod svou nominální hodnotou v případě, že výplata úroku je 

již započítána v nominální hodnotě certifikátu. Výše srážky je vypočtena formou časové 

hodnoty peněz a je závislá na délce splatnosti certifikátu a na výši úrokové sazby. Tento druh 

úročení používají osoby, jejichž příjmy v současnosti jsou vysoké, avšak vědí z titulu 

přechodu do důchodového věku, že za 15 let budou mít nižší daňový základ. Zdaňovaní 

výnosů se platí až v roce vrácení nominální hodnoty. 

 

Certifikáty s výplatou úroku ve lhůtě splatnosti se prodávají a emitují v nominální 

hodnotě. Úroky se nevyplácejí pravidelně ročně, ale přičítají se k nominální hodnotě a nová 

výše úročeného základu se stanoví jako součet nominální hodnoty a úroku, v dalších letech 

plus úrok z úroku. Další výhodou je daňová výhoda. Výnos z certifikátu se zdaňuje až  

na konci splatnosti dluhopisu a také se vyplácejí úroky a úroky z úroku. 

 

Dlužní úpis (úvěrový úpis – listina) 

 

Jedná se o klasickou formu bankovního úvěru. Banka vystaví úvěrovou smlouvu 

(závazkové nebo dlužní listiny), ve které se zavazuje poskytnout sjednanou výši úvěru,  

na sjednanou dobu, za sjednanou úrokovou míru, na sjednaný účel a klient se zavazuje  

ve sjednaných splátkách a termínech úvěr splácet.  

 

                                                 
6
Jak tvrdí Kráľ (2009, s. 139) 

 



 

20  

 

Charakteristikou těchto úvěru jsou: 

 

 přímé poskytnutí, 

 velké objemy od 10 mil. Kč, 

 dlouhá doba od 1 roku až do 15 let, 

 vystavení dlužného úpisu. 

 

Smlouva je sepsána bankou a klientem, podepsána statutárními orgány a ověřena notářem. 

Pro zajištění pohledávky klient obvykle vystavuje na banku dlužní úpis, ve kterém se 

zavazuje svůj dluh i s úrokem ve stanoveném čase vrátit.  

 

Výhody pro dlužníka jsou rychlé poskytnutí úvěru, přizpůsobení individuálním 

podmínkám, není nutné informovat investiční veřejnost o hospodářské situaci, atd. Oproti 

tomu nevýhodou jsou úrokové náklady.  

 

Před poskytnutím úvěru banky vždy posuzují úvěrovou způsobilost projektu i klienta. 

V případě pozitivních výsledku zasílá banka klientovi úvěrový příslib, který stanovuje výši 

úvěru, splatnost, splátkový kalendář, úrokovou sazbu, poplatky, požadované zástavy a záruky, 

atd. Klient musí předložit bance bilanci a rozvahu za poslední 3 roky, výkaz cash flow, výši 

základního a vlastního jmění, atd. Tím zaručí ekonomickou sílu a připravenost k realizaci 

činnosti, na kterou se úvěr poskytuje. Poté banka uvolňuje sjednaný úvěr proti odevzdání 

dlužného úpisu.  

 

Úrok včetně úvěru se splácí v několika variantách. Buď se splácí jen úrok po celou dobu 

trvání úvěru a ke dni splatnosti se splatí celá splátka úvěru. Jinou variantou jsou úrokové 

prázdniny po dobu investice, např. na 2 roky. Nejčastěji se úrok i jistina splácí podle předem 

stanoveného splátkového kalendáře. Ten také můžu obsahovat navyšování splátek jistiny  

i úroků po započetí ziskovosti investice, atd. Banky jsou ochotny vycházet svým klientům 

vstříc a snaží se postavit úrokové podmínky a splátkový kalendář na míru svým klientům.  

 

U nás se nejčastěji vyskytují úvěry na investice, úvěry na stavební investice nebo úvěry  

na velké projektové práce. Čerpání úvěru probíhá na základě zasílaných faktur investorem  
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dle projektové dokumentace a finančních nákladů. Nesmí překročit hranici úvěru. Případné 

změny úvěru musí být předem projednány s bankou. 
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3.  SROVNÁNÍ PRODUKTŮ FIRMY S POSKYTOVANÝMI 

PRODUKTY 
 

3.1 Produkty firmy 
 

Debetní karta VISA Advantage 

 

Mezinárodní embosovaná karta, která je určena fyzickým osobám podnikatelům  

a právnickým osobám. 

 

Obr. 3.1 Debetní karta VISA Advantage 

 

 

 Zdroj: převzato z:  www.unicreditbank.cz  

 

Výhody debetní karty 

Zdarma vedení v rámci BUSINESS Konta 70 nebo konta PROFESE. Výběry z bankomatu 

UniCredit Group v zahraničí za stejné ceny jako z bankomatů UniCredit Bank v ČR. 

S vysokými limity zdarma pojištění TRAVEL Basic. Zajištění okamžitého přístupu 

k prostředkům na běžném účtu. Vystavení karty k účtu v Kč, v cizí měně nebo kombinaci 

obojích. Služby telefonické klientské linky bezplatně. Debetní karta s mezinárodní platností. 

Možnost vystavení neomezeného počtu karet k účtu. Hotovostní vklady přes bankomat 

UniCredit Bank na účty vedené u UniCredit Bank. Bezhotovostní platby v ČR a zahraničí.  

Celkový denní limit karty je 100 000 Kč, z toho 40 000 Kč výběr hotovosti. Platnost karty 

3 roky.  

S užíváním karty jsou spojena následující pravidla: 

 platební karta je určena pouze pro držitele karty a je nepřenosná, 
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 UniCredit Bank předává kartu klientovi neaktivní, je nutné ji aktivovat přes infolinku 

banky, 

 karta je opatřena podpisovým proužkem s vlastnoručním podpisem držitele a osobním 

identifikačním číslem (PIN) pro zajištění bezpečnosti, 

 v případě, že obchodník špatně vyplní účtenku na imprinteru, měl by klient trvat  

na jejím fyzickém zničení, aby předešel neoprávněným operacím, 

 kartu nutno chránit před mechanickým poškozením a magnetickým polem, aby 

nedošlo k poškození záznamu na magnetickém proužku, 

 výpis ke kartě by se měl kontrolovat minimálně jednou ročně, 

 podezření o neoprávněné manipulaci, či neoprávněné transakci by klient měl hned 

nahlásit na UniCredit Bank, 

 kromě PIN je dobré si poznamenat na bezpečné místo i číslo platební karty. 

 

Tab. 3.1 Denní limity k business kartám 

Název karty 
Celkový kartový 

limit 

Limit pro výběr 

hotovosti 

VISA PROFESSIONAL 30 000 Kč 10 000 Kč 

VISA ADVANTAGE 100 000 Kč 40 000 Kč 

MASTERCARD PREFERENCE 100 000 Kč 40 000 Kč 

VISA BUSINESS 160 000 Kč 80 000 Kč 

MASTERCARD BUSINESS 160 000 Kč 80 000 Kč 

VISA GOLD BUSINESS 200 000 Kč 100 000 Kč 

MASTERCARD GOLD 

BUSINESS 200 000 Kč 100 000 Kč 

MASTERCARD GOLD 

CHARGE 200 000 Kč 100 000 Kč 

Zdroj: převzato z:  www.unicreditbank.cz  
 

 

Společnost využívá debetní katru VISA Advantage, která je doplňkem ke kontu 

PROFESE od UniCredit Bank. Poplatky jsou zahrnuty v ceně za vedení účtu. Jak vidíme 

v tab. 3.1, celkový kartový denní limit VISA Advantage je 100 000 Kč, z toho výběr 
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z bankomatu v hotovosti 40 000 Kč, ale společnost má na základě svých individuálních potřeb 

nastaven výběr z bankomatu v hotovosti ve výši 80 000 Kč. Debetní kartu nejčastěji využívá 

na nákup pohonných hmot do firemního automobilu. 

 

Leasing – Financování automobilů 

 

UniCredit leasing slouží k financování automobilu do hmotnosti 3,5 t jakékoliv značky, 

který splňuje všechny potřeby a přání klienta. Možnost volby způsobu splácení, které je 

nejvýhodnější pro podnikání klienta.  

UniCredit leasing nabízí mnoho variant základních produktů: 

 UCL FinAuto, 

 UCL CreditAuto, 

 UCL LeaseAuto, 

 UCL OperativeAuto. 

 

K uzavření smlouvy o financování je nutné zajít k prodejci a vzít si s sebou tyto doklady: 

 

 výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, 

 osvědčení o registraci plátce DPH, 

 občanský průkaz, 

 plnou moc k podpisu smlouvy, v případě, že klient není majitelem nebo jednatelem 

firmy, 

 u nestandardních případů nutné doložení ekonomické situace firmy a vyplnění žádosti 

o financování, 

 osoby vedoucí podvojné účetnictví doloží rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu 

k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období a aktuální výkazy v běžném roce, 

případně daňové přiznání za poslední uzavřené účetní období (všechny dokumenty 

pouze kopie). 

 

Smlouvu v případě zájmu lze uzavřít na všech obchodních místech společnosti UniCredit 

leasing CZ, a. s. nebo přímo u prodejce automobilů. K financování automobilů lze také využít 

výhodné komplexní pojištění. 

http://www.unicreditleasing.cz/cz/produkty/financovani-automobilu/podnikatele.html#show-finauto
http://www.unicreditleasing.cz/cz/produkty/financovani-automobilu/podnikatele.html#show-creditauto
http://www.unicreditleasing.cz/cz/produkty/financovani-automobilu/podnikatele.html#show-leaseauto
http://www.unicreditleasing.cz/cz/produkty/financovani-automobilu/podnikatele.html#show-operativeauto
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Pojištění automobilů 

Pojištění motocyklů, osobních, užitkových a nákladních vozidel, stavebních či 

zemědělských pojízdných strojů apod. je zajištěno dceřinou společností UniCredit pojišťovací 

makléřská spol. s r.o. již při uzavírání smlouvy o financování jednoduchým a komfortním 

způsobem. 

Pojistné krytí je zajištěno na základě požadavků klienta. 

 

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (tzv. povinné ručení). 

Pojištění je možno uzavřít s různými limity pojistného plnění na základě aktuální nabídky 

pojišťovny. Součást nabídky jsou fixní garantované sazby po celou dobu leasingu, variabilní 

sazby, kde jsou zohledněny klientovy bonusy z předchozích pojištění. Klient si může zvolit 

z obou těchto variant. 

 

Havarijní pojištění zahrnuje poškození a zničení vozidla při dopravní nehodě, živelné 

události, poškození neznámým pachatelem a odcizení vozidla. Poskytovány zvýhodněné 

pojistné sazby garantované na celou dobu leasingu.  

 

Doplňková pojištění zahrnují možnost rozšíření pojistné ochrany vozidla o celou škálu 

pojištění. Jedná se např. o pojištění skel, úrazové pojištění přepravovaných osob ve vozidle, 

pojištění zavazadel, pojištění asistence, pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla, 

pojištění právní ochrany, pojištění nemožnosti splácení apod. Doplňková pojištění je možné 

sjednat při uzavírání pojistné smlouvy nebo během trvání smluvního vztahu. 

 

Pokud dojde k pojistné události na předmětu financování, je nutné co nejdříve oznámit 

pojišťovně a leasingové společnosti. UniCredit  doporučuje využít on-line formulář, který 

klient najde na stránkách UniCredit Bank. Nebo může vyplnit formulář ve formátu PDF  

a zaslat ho na adresu UniCredit Bank nebo e-mailem. Když klientovi nevyhovuje žádný 

z uvedených způsobů, může kontaktovat zákaznické centrum UniCredit Bank. V případě, že 

nastane složitější pojistná událost, jsou specialisté připraveni poskytnout podporu při řešení 

likvidace vzniklé škody. 
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Podnikatelský provozní úvěr – nebytový prostor 

 

Provozní úvěr je určen klientovi, který je FO podnikatel nebo právnická osoba, a který je 

oprávněn podnikat na území ČR a také na území ČR má daňovou povinnost. Splňuje všechny 

právní předpisy pro přijetí úvěru. 

 

Úvěr slouží k profinancování provozních, investičních nebo oběžných potřeb  

a k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků. Způsob financování  

je jednorázový, postupný, revolvingový nebo kontokorentní. Může být veden v Kč, EUR, 

USD, CHF a GBP.  

 

Druhy provozních úvěru jsou revolvingový, kontokorentní, úvěr za účelem překlenutí 

nedostatku finančních prostředků, úvěr na oběžné prostředky a úvěr na provozní a investiční 

potřeby.  

 

Úvěr na provozní a investiční potřeby 

 

Je poskytován krátkodobě, střednědobě nebo dlouhodobě. Maximální výše úvěru je  

do výše úvěrových potřeb a u investiční části do výše smluvní ceny. Jednorázové nebo 

postupné čerpání. Slouží k přímému zaplacení potřeb podniku. Úroková sazba pevná nebo 

pohyblivá. Veden v českých korunách, vybraných cizích měnách (EUR, USD a CHF) nebo 

v kombinaci těchto měn. 

 

Výhody podnikatelských provozních úvěrů 

 

Možnost překlenout momentální, krátkodobé a nezaviněné finanční problémy, finanční 

rezerva na neočekávané výdaje, čerpání přizpůsobené požadavkům klienta, možnost čerpat 

postupně, podle vývoje potřeb. 

 

KB – Profi účet 

 

Profi účet je určen FO podnikatelům a PO. Jedná se o běžný účet s možností čerpání 

povoleného debetu, obsahuje měsíční elektronický výpis z účtu, mezinárodní embosovanou 
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platební kartu, zvolené přímé bankovnictví, zdarma deset příchozích nebo ochozích transakcí.

  

Výhodou účtu je úspora času a nákladů. Povolený debet až 3 000 000 Kč, individuální 

přístup bankovního poradce, zasílání informací o účtech, mezinárodní platební Profi karta. 

  

Profi účet umožní provádět bezhotovostní i hotovostní platby, překlenout nedostatek 

finančních prostředků, používat platební kartu a ovládat účet přes telefon nebo internet. 

 

Společnost má investiční úvěr na nebytový prostor ve výši 1 500 000 Kč, vedený v rámci 

PROFI konta u Komerční banky. Platí poplatky za vedení účtu v rámci konta 234 Kč měsíčně 

a správa úvěru činí 600 Kč měsíčně. Úvěr je poskytnut na dobu pět let a společnost ho čerpá 

od roku 2009. Z důvodu rozšíření firemních prostor si společnost zažádala v roce 2009  

o poskytnutí úvěru. Fixní  úroková míra úvěru je 3,5 % p.a., délka úvěru 5 let a společnost 

splácí 27 288 Kč měsíčně (včetně úroků z úvěru) a za těchto podmínek přeplatí 137 280 Kč. 

Úvěrový plán viz Příloha  č. 1.  

 

 

3.2 Nejvýhodnější produkty na trhu 
 

Dle analýzu investičních bankovních úvěrů s fixní základní úrokovou sazbou poskytuje 

nejvýhodnější úvěr Komerční Banka a Volksbank. Společnost má úvěr na dobu pěti let  

a ve výši 1 500 000 Kč, na základě úvěru společnosti jsou pro srovnání spočítány investiční 

úvěry od ostatních bank.  

 

Banky neposkytují úrokové sazby podnikatelských úvěr, stanovují je na základě 

individuálních potřeb klienta a pro svou ochranu. Banka před poskytnutím úvěru zjišťuje 

osobní informace a finanční situaci klienta. U právnických osob navíc analyzuje podíl 

vlastního a cizího kapitálu ve firmě a také zkoumá podíl krátkodobých, střednědobých  

a dlouhodobých zdrojů. Také se zjišťuje bonita klienta, přepočtou  se různé analýzy (likvidita, 

bonita, rentabilita aj.) a na základě zjištěných výsledků banka rozhodne zda může úvěr 

bezpečně poskytnout.  

 

Když se banka rozhodne, že úvěr klientovi poskytne uzavře s ním smlouvu o úvěru. 

Smlouva o úvěru je vymezena v § 497 ObchZ. Banka se touto smlouvou zavazuje, že 
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poskytne dlužníkovi peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje zaplatit úroky 

a vrátit peněžité prostředky. Podstatnými náležitostmi smlouvy o úvěr jsou závazek banky 

poskytnou peněžní prostředky ve prospěch klienta, částka, do jejíž výše je banka povinná 

peněžní prostředky poskytnout, závazek klienta vrátit poskytnuté peněžní prostředky a zaplatit 

úrok z poskytnutých peněžních prostředků. Další náležitosti si banky stanovují individuálně, 

většinou se jedná o účel úvěru, způsob čerpání, výše úroků, způsob splácení a případné 

smluvní pokuty za porušení povinnosti. K zániku smlouvy dochází několika způsoby. 

Především jejím splněním, kdy dlužník splatí celý úvěr včetně úroků nebo odstoupením  

od smlouvy, např. z důvodu použití úvěru v rozporu s účelem uvedeným ve smlouvě. 

 

Dle výše uvedených podmínek poskytnutí úvěru a zjištění úrokové sazby jsou úvěry 

spočítány se základní úrokovou sazbou, ke které mnohé banky přidávají kladnou nebo 

zápornou úrokovou míru. 

 

Společnost při žádosti o úvěr předkládala bance aktuální dokumenty opravňující 

k podnikání, účetní závěrku včetně daňového přiznání za poslední dvě účetní období  

a aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát, aby banka zanalyzovala hospodaření společnosti  

a na základně kladných výsledků se rozhodla úvěr poskytnout. Společnost měla ukončené dvě 

daňové období, hospodařila s kladným výsledkem hospodaření, neměla dluhy vůči 

finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně ani správě sociálního zabezpečení. V centrálním 

registru dlužníků také neměla žádné negativní informace. Společnost nebyla ani není 

v likvidaci, konkurzu ani  ve vyrovnání. Dále společnost musela předložit tří měsíční výpis 

z běžného účtu veden u své hlavní banky, tento výpis nebyl starší než tři měsíce, aby KB 

zjistila platební morálku klienta, která je pro ni velice důležitá z hlediska splácení úvěru.  

Na základě platební morálky banka zjišťovala odcházející platby, zda je účet dostatečně kryt, 

výši obratu a zůstatek na účtu za poslední tři měsíce. Společnost všechny tyto povinné 

podmínky splnila, před bankou nezatajovala žádné skutečnosti a jednala upřímně. Investiční 

úvěr je zajištěný nemovitostí pro případ nesplácení úvěru, díky tomuto jištění je poskytnuta 

výhodnější úroková sazba než u úvěru nezajištěného.  

 

Díky zjištěných kladných analýz a prozkoumání všech důležitých věcí spojených 

s poskytnutím úvěru, byl společnosti úvěr schválen a poskytnut s velmi výhodnou úrokovou 

sazbou 3,5 % p.a. Žadatel o úvěr si musel založit běžný podnikatelský účet u KB, aby mu  

na tento účet byl úvěr poskytnut. 
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3.3 Doporučené produkty firmě 

 
Na základě zjištěných dvou nejvýhodnějších podnikatelských úvěrů jsou podrobně 

zanalyzovány úvěry od KB (viz Příloha č. 1) a Volksbank (viz Příloha č. 2). 

 

Při poskytnutí investičního úvěru na 5 let v částce 1 500 000 Kč s fixní úrokovou sazbou 

3,5 % p.a., kterou má společnost poskytnutou od KB a kterou by mohla společnosti 

poskytnout i Volksbank, splácí společnost 27 288 Kč měsíčně (včetně úroků z úvěru) a úvěr 

přeplatí o 137 380 Kč. Žádost o úvěr poskytují obě banky zdarma, ale za zpracování úvěru si 

účtují poplatky. KB si účtuje 0,3 % min. 5 000 Kč a max. 30 000 Kč z objemu úvěru, což 

z částky 1 500 000 Kč představuje 9 000 Kč oproti tomu Volksbank si účtuje 0,75 % bez 

minimální a maximální částky z objemu úvěru, což při stejné výši úvěru přestavuje částku 

11 250 Kč. Za správu úvěru si banky účtují měsíční poplatek, KB 600 Kč a Volksbank 

podstatně nižší poplatek, který činí 300 Kč. Pokud by klienti chtěli změnit smluvní podmínky 

úvěru, i za to si banky účtuji poplatky. KB má stanovenou procentní část ve výši 0,6 % 

z úvěru, avšak min. 5 000 Kč oproti tomu Volksbank má stanovený fixní poplatek 8 000 Kč.  

 

Na základě této slovní analýzy porovnání poplatků spojených s úvěrem nabízí výhodnější 

úvěr Volksbank. Klient sice zaplatí větší množství peněz za zpracování úvěru, ale výraznou 

část peněz ušetří za správu úvěru, takže peníze vynaložené za zpracování úvěru představují 

zanedbatelnou částku. Za správu úvěru po dobu pěti let u Volksbank ušetří klient 18 000 Kč 

oproti KB. Tudíž při stejné úrokové míře poskytnuté od obou bank, je výhodnější úvěr 

poskytnutý Volksbank.  

 

Jestliže KB poskytla společnosti na základě analýz a zjištěných informací o klientovi takto 

výhodný úvěr s úrokovou sazbou 3,5 % p.a., mohla by Volksbank poskytnou firmě ještě 

výhodnější úrokovou sazbu, protože Volksbank vychází se základní úrokové sazby 3,5 % p.a. 

pro podnikatelské úvěry. Tuto sazbu by mohla banka na základě individuální analýzy klienta 

ještě snížit na výhodnější sazbu.  

 

Nejvýhodnější úvěr na trhu nabízí Volksbank, při úvěru ve výši 1 500 000 Kč po dobu 

pěti let a při základní úrokové sazbě 3,5 % p.a. se splácí 27 288 Kč (včetně úroků z úvěru)  

a přeplatí se 137 280 Kč, úrokový plán viz Příloha č. 4. 
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4. ANALÝZA PODNIKATELSKÝCH ÚVĚRŮ 

 

4.1 GE Money Bank 

 
Podnikatelský úvěr Expres Business dovoluje investovat do všeho, co je potřeba. Půjčit se 

dá až do výše 5 000 000 Kč. Úvěr banka vyřídí na míru po dodání potřebných dokladů  

v co nejkratším čase.  

 

Výhodou úvěru je rychlé poskytnutí peněžních prostředků na nákup vybavení, rozšíření 

provozovny nebo rozvoj podnikání. Úvěr nabízí investovat do všeho, co je právě potřeba. 

 

Poskytuje se ve dvou variantách: 

 

 nezajištěný Expres Business, 

 zajištěný Expres Business. 

 

Nezajištěný Expres Business 

Úvěr je určen podnikatelům (FO a sdruženým FO), společnostem s ručením omezeným  

a veřejným obchodním společnostem (PO). 

 

Výše úvěru od 41 000 – 2 500 000 Kč bez zajištění. doba splatnosti 2 – 7 let. Možno snížit 

základ daně o poplatky a úroky spojené s úvěrem. Pojištění schopnosti splácet splátky při 

pracovní neschopnosti. Úvěr bude poukázán na běžný účet u GE Money Bank. Placení splátek 

inkasem z běžného účtu. Stejná výše splátek po celou dobu úvěru s možností předčasného 

splacení. 

 

Garance úvěru pro fyzické osoby zajištění blankosměnkou s upřesněním na pobočce při 

žádosti o úvěr. Sdružením fyzických osob a právnickým osobám zajištění vlastní 

blankosměnkou s avalem společníků. 

 

 

http://www.gemoney.cz/ge/cz/2/zivnostnici-firmy/expres-business/nezajisteny-expres-business


 

31  

 

Podmínky pro poskytnutí úvěru: 

 

 minimální doba podnikání 1 ukončené daňové období, 

 Česká republika jako sídlo firmy a adresa trvalého bydliště,  

 minimální výše tržeb v posledním roce podnikání 300 000 Kč, 

 společnost se nesmí nacházet v konkurzu, likvidaci, vyrovnání a nemá exekuci  

na běžný účet, 

 platby Správě sociálního zabezpečení ani Finančnímu úřadu nejsou v prodlení. 

 

Nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy při splnění výše uvedených podmínek, GE 

Money Bank má právo nevyhovět žádosti o úvěr. 

Potřebné doklady pro získání úvěru: 

 

 občanský průkaz osob oprávněných jednat za společnost, 

  řidičský průkaz nebo cestovní pas (pouze u FO), 

 živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, 

 1 daňové přiznání včetně příloh (výkaz zisku a ztráty, rozvaha) s razítkem FÚ nebo 

opisovým razítkem. 

 

Žadatel, který nevede podnikatelský účet u GE Money Bank musí navíc předložit 

potvrzení od FÚ o bezdlužnosti ne starší jednoho měsíce. 

 

Banka má oprávnění kdykoliv si vyžádat potvrzení od FÚ o bezdlužnosti. Žádost  

o úvěr je jednoduchá, buďto online žádost na internetových stránkách, žádost po telefonu 

nebo možnost navštívit kteroukoliv pobočku GE Money Bank. 

 

Zajištěný Expres Business 

Je určený pro PO a FO podnikatele. Výše úvěru od 300 000 – 5 000 000 Kč, doba 

splatnosti 2 – 10 let. Úvěr je schválen  do jednoho dne. Finanční prostředky se obdrží  

na běžný účet, kontokorentní účet či revolvingový účet. Investiční část úvěru splácená formou 

anuit nebo odděleně splácená jistina a úrok. Provozní část splácená dle potřeb klienta. 

Možnost odložit splátky nebo i předčasně splatit úvěr. Úvěr je jištěn nemovitostí, nemusí být 

http://www.gemoney.cz/ge/cz/2/zivnostnici-firmy/expres-business/zajisteny-expres-business
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ve vlastnictví klienta. Navíc k úvěru je možné získat až 3 000 000 Kč v podobě kontokorentu 

nebo revolvingu. Úroková sazba se stanovuje na základě finanční stability klienta 

individuálně z pohledu banky. 

 

Žádost o úvěr je jednoduchá, stejná jako u nezajištěného úvěru od GE Money Bank. 

Banka stanovuje úrokovou sazbu na základě žádosti žadatele o úvěr jako pevnou nebo 

pohyblivou úrokovou sazbu. 

 

Úroková sazba se stanovuje u každého žadatele o úvěr individuálně. Základní úroková 

sazba u nezajištěného úvěru s pevnou úrokovou sazbou se stanovuje od 7,9 % p.a., tato sazba 

může být navýšena o úrokovou přirážku u klientů s vyšším podnikatelským rizikem  

na základě individuálního vyhodnocení banky.  Sazba úroků z prodlení stanovena  

ve výši 30,00 % p.a. 

 

U ostatních podnikatelských úvěrů se pevná úroková sazba stanovuje individuálně,  

na základně vyhodnocení klienta bankou. Sazba úroků z prodlení je stanovena jako 

individuální úroková sazba plus 20,00 % p.a. U úvěru s anuitním splácení jistiny je sazba 

úroků z prodlení stanovena na 30,00 % p.a. 

 

Pohyblivá úroková sazba je tvořena součtem indexu a pohyblivé odchylky. Sazba úroků 

z prodlení se rovná úrokové sazbě plus 20,00 % p. a. 

 

Indexy: 

 

 Index Market Base Rate CZK (MBR) 5.00% p.a., 

 Prime Rate CZK (PR) 2.00% p.a., 

 Index Market Base Rate EUR (EURMBR) 4.75% p.a., 

 Index Market Base Rate USD (USDMBR) 3.75% p.a., 

 Business Rate CZK (BR)  5.00% p.a. 

 

Při poskytnutí podnikatelského úvěru na dobu 5 let ve výši 1 500 000 Kč, při úrokové 

míře 7,9 % p.a. klient bude splácet 30 343 Kč měsíčně (včetně úroků z úvěru) a přeplatí 

320 580 Kč. Úvěrový plán viz. Příloha č. 2. 
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4.2 Fio Banka 
 

Podnikatelské úvěry 

 

Fio banka se dlouhodobě zaměřuje na širokou škálu úvěru z oblasti provozního, 

investičního i projektového financování.  

 

Fio banka poskytuje úvěr ve výši od 3 – 170 mil. Kč, doba splatnosti obvykle 1 - 8 let, 

preferováno ručení nemovitostí, ale i bonitními pohledávkami nebo movitým majetkem 

(ocenění nemovitosti je zdarma). Poplatek za úvěr banka stanoví individuálně. Úroková sazba 

vázáná na základní úrokové sazby banky nebo na tržní úrokové sazby PRIBOR či EURIBOR. 

 

Výhody: 

 

 individuální přístup, 

 nulové poplatky za vedení účtu, 

 úrok je počítán na denní bázi, bez sankce za předčasné splacení, 

 rychlý schvalovací proces, 

 úrok splácen měsíčně, jistina lze splácet v delších periodách, 

 zajištění úvěru možné kombinovat i s řadou různých záruk. 

 

Úvěr je možné získat žádosti po telefonu nebo vyplnit online formulář na webových 

stránkách Fio banky, kde je nutné uvést požadovanou výši a splatnost úvěru, účel úvěru, zdroj 

splácení a zajištění úvěru. 

 

Úroky z úvěru jsou nastavovány individuálně kladným nebo záporným úrokovým 

navýšením k základní sazbě pro podnikatelské úvěry, která činí 5,9 % p.a. 

 

Při stanovení úrokové sazby na základě tržní sazby PRIBOR nebo EURIBOR se úroková 

sazba mění v pravidelných intervalech a přizpůsobuje se referenční sazbě platné 

k sjednanému intervalu.  

 



 

34  

 

PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) pražská mezibankovní nabídková sazba. 

Představuje úrokovou sazbu, za kterou si navzájem banky poskytují úvěry na českém 

mezibankovním trhu. Často se používá jako referenční sazba.  

 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) jedná se o sazby, při kterých si evropské banky 

poskytují úvěry. Považovány za nejdůležitější referenční sazby v Evropském peněžním trhu. 

 

Tab. 4.1 Přehled úrokových sazeb EURIBOR a PRIBOR k 18. 4. 2012 

Termín EURIBOR  PRIBOR  

7 dní 0,317 0,81 

14 dní 0,337 0,82 

1 měsíc 0,408 0,95 

2 měsíce 0,550 1,09 

3 měsíce 0,741 1,25 

6 měsíců 1,038 1,52 

9 měsíců 1,211 1,69 

1 rok 1,364 1,78 

Zdroj: vlastní zpracování na základě získané informace z: www.cnb.cz  

 

 

Při poskytnutí podnikatelského úvěru na dobu 5 let ve výši 1 500 000 Kč, při úrokové 

míře 5,9 % p.a. klient bude splácet 28 930 Kč měsíčně (včetně úroků z úvěru) a přeplatí 235 

800 Kč. Základní úroková sazba 5,9 % p.a. může být změněna kladným nebo záporným 

úrokovým navýšením. Úvěrový plán viz Příloha č. 3.  

 

 

4.3 Komerční banka 
 

Podnikatelský provozní úvěr je určen PO nebo FO, které mají oprávnění podnikat  

na území ČR, na území ČR mají daňovou povinnost a splňuje právní předpisy pro přijetí 

úvěru. Podnikatelský úvěr slouží k financování provozních potřeb, investičních potřeb, 

oběžných prostředků nebo přechodného nedostatku finančních prostředků. 
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Revolvingový úvěr 

 

Rozlišujeme s jedním limitem (opakovaně umožňuje navyšovat čerpanou část úvěru  

o splátky provedené do termínu sjednaného ve smlouvě) nebo se základním a aktuálním 

limitem (čerpáme a splácíme do výše aktuálního limitu, aktuální limit lze nastavit dle finanční 

situace klienta). 

 

Splatnost úvěru je na dobu určitou. Krátkodobý (do 1 roku) a střednědobý (do 3 let). Nebo 

na dobu neurčitou. 

 

Kontokorentní úvěr 

 

Splatnost úvěru na dobu určitou, krátkodobý (do 1 roku) a střednědobý (do 3 let). Nebo  

na dobu neurčitou. Poskytuje se na běžný (kontokorentní) účet klienta a debetní limit nelze 

překročit. Slouží k překlenutí nedostatku finančních prostředků, k financování pohledávek 

z obchodního styku, zásob nebo provozních potřeb podnikatelské činnosti. 

  

Úvěr na provozní a investiční potřeby 

 

Určen k přímému zaplacení potřeb podniku. Poskytován jako krátkodobý, střednědobý 

nebo dlouhodobý úvěr. Maximální výše je předpokládaná výše provozních potřeb 

a u investiční části do výše smluvní ceny. Čerpání je jednorázové nebo postupné. Individuální 

úroková sazba pevná nebo pohyblivá.  

 

Výhody úvěrů: 

 

 překlenutí krátkodobých a nezaviněných finančních problémů, 

 finanční rezerva na neočekávané výdaje,  

 čerpání úvěru přizpůsobené požadavkům klienta,  

 možnost čerpání podle vývoje potřeb. 

 

Podnikatelské úvěry lze získat zavoláním na bezplatnou linku nebo kontaktovat 

bankovního poradce. 
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Úrokové sazby u podnikatelských úvěrů jsou stanoveny jako pevné nebo pohyblivé.  

U podnikatelských úvěrů s pevnou úrokovou sazbou je sazba stanovena individuálně  jako 

pevná po dobu platnosti úvěru. 

 

Podnikatelské úvěry s pohyblivou úrokovou sazbou jsou vázány  na RS KB v Kč nebo 

KRS KB. Úroková sazba je tvořena jako součet RS KB v Kč nebo KRS KB a odchylky. RS  

a KRS jsou sazby stanovené Komerční bankou a jsou odvozeny od sazeb českého 

mezibankovní trhu depozit PRIBOR. Při každé změně RS nebo KRS se mění úroková sazba 

úvěrů.  

 

Tento úvěr je spočítán na základě podložených údajů společnosti. Výše úvěru 1 500 000 

Kč, na dobu pěti let, úroková sazba 3,5 % p.a. Společnost splácí 27 288 Kč měsíčně (včetně 

úroků z úvěru) a díky těmto podmínkám přeplatí úvěr o 137 380 Kč. Úvěrový plán viz. 

Příloha č. 1. 

 

4.4 UniCredit Bank 

 
Kontokorent profesional 

 

Úvěr je určen pro všechna svobodná povolání, FO i PO, kteří podnikají na území ČR 

minimálně po dobu jednoho roku na základě jiného oprávnění než živnostenského listu. 

 

Vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma. V rámci konta PROFESE je poskytnutí úvěru 

zdarma, čerpání hotovostní nebo bezhotovostní, výše úvěru od 30 000 až 600 000 Kč, 

individuální úroková sazba. Neúčelový úvěr, který slouží na financování krátkodobých 

provozních potřeb klienta souvisejících s podnikáním. 

 

Business provozní úvěry 

 

Určeny podnikatelům a menším firmám s ročním obratem do 50 mil. Kč, s minimální 

délkou podnikání jeden rok a se sídlem a místem podnikání v ČR. 
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Vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma. Možnost poskytnutí úvěru zdarma v rámci 

BUSINESS Konta, výše úvěru od 100 000 až 12 500 000 Kč, úroková sazba stanovena 

individuálně.  

 

Slouží na financování krátkodobých provozních potřeb klienta souvisejících s jeho 

předmětem podnikání (např. časový nesoulad mezi splatností pohledávek a závazků, atd.). 

Splatnost úvěru maximálně 12 měsíců s možností prolongace. 

 

Business investiční úvěry 

 

Úvěry jsou určeny podnikatelům a menším firmám s ročním obratem do 50 mil. Kč, 

minimální doba podnikání jeden rok a sídlo a místo podnikání v ČR. 

 

Účelový úvěr na financování investičních potřeb firmy souvisejících s předmětem 

podnikání, např. vybavení administrativních prostor, nákup strojního zařízení atd., s výjimkou 

investic do nemovitosti. 

 

Vyhodnocení úvěru zdarma. Úroková sazba fixní a individuálně stanovená. Rozlišujeme 

dva druhy, standardní a rychlý investiční úvěr. 

 

Standardní investiční úvěr 

 

Výše úvěru od 250 000 do 10 000 000 Kč, splatnost je maximálně pět let, jednorázové 

nebo postupné čerpání, úvěr se splácí rovnoměrně (anuitně), minimální objem vlastních 

zdrojů je 20% z celkové investiční hodnoty. 

 

Rychlý investiční úvěr 

 

Výše úvěru od 250 000 až 2 000 000 Kč, splatnost maximálně pět let, jednorázové čerpání 

a zajištění blanko směnkou s avalem. 

 

O úvěr je možné zažádat online formulářem, telefonicky nebo si sjednat osobní schůzku 

na kterékoliv pobočce UniCredit Bank. 



 

38  

 

4.5 Volksbank 

 
Kontkorentí úvěr 

 

Úvěr slouží ke krytí krátkodobých finančních potřeb, možno čerpat z firemního účtu  

do předem sjednané výše, je stále k dispozic a klient jej může využívat na co právě potřebuje. 

Umožňuje financovat oběžný majetek, překlenout nesoulad mezi dobou splatnosti faktur, 

platit dodavatelské faktury před lhůtou splatnosti a využívat případných skont. Výše úvěru je 

závislá na obratu klienta, hospodářském vývoji a potřebách, variabilní úroková sazba je 

závislá na tržních podmínkách. Podmínkou získání produktu jsou vedení účtu u Volksbank 

v objemu odpovídajícímu výši úvěru, bezdlužnost vůči finančním úřadům, zdravotní 

pojišťovně a úřadu sociálního zabezpečení. 

 

Podklady k získání úvěru jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha a daňové přiznání  

za poslední tři kalendářní roky, další výkazy za daný rok. Výpis z obchodního rejstříku, 

potvrzení o stavu závazků vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení  

a zdravotním pojišťovnám. Přehled závazků a pohledávek a další podklady, která závisí 

individuálně dle typu klienta. 

 

Investiční úvěr 

 

Určen na nákup strojů a zařízení, jiného dlouhodobého majetku a nemovitostí. Poskytují 

se jako střednědobé a dlouhodobé úvěry, tudíž doba splatnosti není delší než doba 

odepisování pořizovaného majetku. Splácení úvěru kapitálové (jistina a úrok zvlášť) nebo 

anuitní. Variabilní nebo pevná úroková sazba.  

 

Podmínky získání produktu jsou po vedení účtu u Volksbank, bezdlužnost vůči 

finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a úřadu sociálního zabezpečení. Minimální podíl 

vlastních zdrojů na financování dané investice je 25 %.  

 

Požadované podklady pro získání úvěru jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha  

a daňové přiznání za poslední tři kalendářní roky a další výkazy za daný rok. Výpis 

z obchodního rejstříku, potvrzení o stavu závazků vůči finančnímu úřadu, správě sociálního 

zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, přehled závazků a pohledávek a další individuální 
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podklady dle typu klienta. Splnění podmínek pro získání úvěru a další podmínky jsou 

vyhodnocovány individuálně dle klienta. 

 

Úrokové sazby se stanovují individuálně podle základních úrokových sazeb, které jsou  

u kontokorentního úvěru v CZK 3,00 % p.a. a u investičního úvěru v CZK 3,50 % p.a.  

 

Při poskytnutí podnikatelského úvěru na dobu 5 let ve výši 1 500 000 Kč, při úrokové 

míře 3,5 % p.a. klient bude splácet 27 288 Kč měsíčně (včetně úroků z úvěru) a přeplatí  

137 280 Kč. Úvěrový plán viz Příloha č. 4.  

 

 

4.6 Equa bank 

 
Kontokorentní úvěry 

 

Slouží k plynulému financování provozních potřeb, umožňují čerpání z běžného účtu  

do výše smluveného úvěrového rámce. Poskytovány na období jednoho roku s možností 

prodloužení při splnění dohodnutých podmínek. Klient úvěr splácí průběžně z příchozích 

plateb na běžný účet. Výhodou úvěru jsou pohotové finanční prostředky, čerpání a splácení 

úvěru dle potřeb klienta.  

 

Provozní úvěry 

 

Úvěry slouží k financování oběžných aktiv, hlavně k pokrytí časového nesouladu mezi 

placením závazků a inkasem pohledávek, předzásobení materiálem, zbožím, na financování 

výroby apod. Poskytovány jako krátkodobé nebe střednědobé úvěry. Úvěr je splácen 

v dohodnutých splátkách v souladu s individuálními požadavky klienta. Výhodou tohoto 

úvěru je, že výše není limitována a lze jej využít na refinancování dříve poskytnutého 

provozního úvěru. 

 

Investiční úvěry 

 

Jsou určeny na pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku, jako jsou stavby, 

stroje a zařízení, dopravní prostředky apod. Poskytovány jako krátkodobé, střednědobé  
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i dlouhodobé úvěry. Úvěr se splácí v předem dohodnutých splátkách  

po individuální domluvě s klientem. 

 

Výhodou úvěru je výše úvěru, která není limitována, závisí na objemu investice, splácení 

úvěru lze rozložit až na 10 let, lze jej vyžít na refinancování dřívějších investic, které lze 

doložit zpětně maximálně 12 měsíců. 

 

Úroková sazba u investičních, provozních a kontokorentních úvěrů se stanovuje  

u každého klienta individuálně, referenční sazba je stanovena na 7,00 % p.a. 

 

Při poskytnutí podnikatelského úvěru na dobu 5 let ve výši 1 500 000 Kč, se úroková míra 

vypočte jako součin úrokové sazby (1,72 % p.a.) a referenční sazby. Klient za těchto 

podmínek bude splácet  33 397 Kč měsíčně (včetně úroků z úvěru) a přeplatí 503 820 Kč. 

Úvěrový plán viz Příloha č. 5.  

 

4.7 Česká spořitelna 

 
Investiční úvěr 

 

Je určen podnikatelům a malým firmám k financování investičních potřeb. Jedná se  

o financování nemovitostí, staveb, strojů a zařízení, nákupu cenných papírů a dalších investic.  

  

Výhodou je překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů na 

investice. Splatnost úvěru přizpůsobena potřebám klienta, krátkodobé (do 1 roku), 

střednědobé (1 až 5 let) a dlouhodobé (5 až 8 let). Čerpání úvěru je individuální, jednorázové 

nebo postupné. Splácení pravidelné nebo nepravidelné s možností jednorázového splacení. 

Podmínky získání úvěru jsou vedení běžného účtu u České spořitelny a schválení úvěru. 

 

Investiční úvěr 5 PLUS 

 

Určen podnikatelům a malým firmám na financování investičních potřeb do 5 mil. Kč.  

Na financování hmotného a nehmotného majetku. Doba splatnosti až 8 let. 
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Výhody úvěru: 

 

 5 dokladů k žádosti o úvěr, 

 5 dnů trvání o rozhodnutí o úvěr, 

 5 měsíců doba, o kterou lze splácení jistiny odložit, 

 5 mil. Kč banka může poskytnou za výhodných podmínek. 

 

Podmínky k získaní úvěru jsou vedení běžného účtu u České spořitelny a schválení úvěru. 

 

Provozní úvěr 

 

Určen podnikatelům a malým firmám na financování provozních potřeb (náklady, 

pohledávky, zásoby).  

 

Výhody úvěru: 

 

 Překlenutí časového nesouladu, 

 flexibilní čerpání, 

 individuální splátkový kalendář. 

 

Podmínky pro získání úvěru jsou vedení účtu u České spořitelny a schválení úvěru. 

 

Provozní úvěr 5 PLUS 

 

Určen pro podnikatele a malé firmy i začínajícím podnikatelům, kteří nemají uzavřeno ani 

jedno období. Slouží na financování provozních potřeb do 5 mil. Kč. 

 

Úvěr je poskytován ve dvou formách, buď na financování provozních potřeb nebo 

kombinací financování provozních a investičních potřeb. Jde o účelový termínovaný úvěr se 

stanoveným plánem splácení. 
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Výhody: 

 

 výše až 5 mil. Kč, 

 5 dokladů k žádosti o úvěr, 

 5 dnů délka rozhodnutí o úvěru, 

 5 měsíců doba, o kterou lze odložit zahájení splácení jistiny úvěru, 

 500 tis. Kč výše úvěru, kde stačí zajištění blanko směnkou.  

 

Podmínkou získání úvěru je vedení účtu u České spořitelny a schválení úvěru. 

 

O úvěry lze zažádat na pobočkách České spořitelny nebo na infolince.  

 

Základní úrokovou sazbu stanovuje Česká spořitelna na základě vývoje tržních úrokových 

sazeb. K datu změny základní úrokové sazby se mění úroková sazba úvěru. Základní úroková 

sazba pro klienty České spořitelny je 6,30 % p.a. Pro úvěrové produkty se úroková sazba 

stanovuje individuálně. Základní úroková sazba u kontokorentního úvěru je stanovena  

na 5,5 % p.a. 

 

Při poskytnutí podnikatelského úvěru na dobu 5 let ve výši 1 500 000 Kč, při úrokové 

míře 7,3 % p.a. klient bude splácet 29 915 Kč měsíčně (včetně úroků z úvěru) a přeplatí  

294 900 Kč. Úvěrový plán viz Příloha č. 6.  

 

4.8 ČSOB 
 

Malý úvěr pro podnikatele 

 

Úvěr k financování investic od 50 000 Kč do 8 mil. Kč. Slouží k pořízení nového 

výrobního zařízení, vybavení kanceláří, opravy budov nebo nákupu pozemku.  

 

Výhodou je profinancování až 80% celkové investice, úvěr je čerpán jednorázově nebo 

postupně až 18 měsíců, první splátku jistiny lze odložit až o 6 měsíců, fixní nebo pohyblivá 

úroková sazba. 

 



 

43  

 

Tab. 4.2  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 (po poradě s pracovníkem 

pobočky ČSOB) 

Zdroj: převzato z: www.csob.cz  
 

Podmínky poskytnutí 

 

Podnikání v oboru alespoň 12 měsíců. K žádosti o úvěr předložit výpis z obchodního nebo 

živnostenského rejstříku, daňové přiznání za poslední účetní období, doklad o zaplacení daně 

z příjmu, dva doklady totožnosti, případně jiné požadované dokumenty. 

 

Rychlý úvěr na podnikání 

 

Úvěr k financování podnikatelských potřeb od 50 tis. do 1,5 mil. Kč bez prokazování 

účelu. Výhodou úvěru je rychlé poskytnutí a minimum administrativy, profinancování  

až 100% celkové potřeby, měsíční anuitní splátky a fixní úroková sazba s fixací na celou dobu 

splácení.  

 

Podmínkou získání úvěru je minimální doba podnikání 12 měsíců, předložení výpisu 

z obchodního nebo živnostenského rejstříku, daňové přiznání za předchozí účetní období, 

doklad o zaplacení daně z příjmu, dva doklady totožnosti a případně jiné dokumenty. 

 

Úrokové sazby se stanovují individuálně. Úvěry jsou poskytovány s úrokovou sazbou 

fixní nebo vázanou na sazby mezibankovního trhu PRIBOR. Podání a vyhodnocení úvěru je 

zdarma, poplatky se platí za poskytnutí úvěru 0,5 % z výše úvěru, minimálně 2 000 Kč, 

služby a práce spojené s realizací úvěru se platí od započatého měsíce úvěr v rámci poplatku 

za účet. Za změnu smluvních podmínek banka účtuje minimálně 2 000 Kč. 
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4.9 Raiffeisen Bank 

 
Podnikatelské úvěry pro podnikatele a společnosti s ručením omezeným, kteří podnikají 

alespoň 12 měsíců nepřetržitě, nemají závazky po splatnosti vůči státu a finančním institucím 

a výše ročních tržeb je v rozmezí od 300 tis. do 50 mil. Kč. 

 

Varianta úvěru se volí podle maximální výše úvěru, kterou banka může podnikateli 

poskytnout. Klient nežádá o produkt, ale o peníze na podnikání. 

 

Podnikatelská rychlá půjčka 

 

Rychlý přísun peněz pro podnikání. Úvěr určený k financování investic a provozu. Není 

nutné dokládat účel úvěr ani ručení nemovitostí.  

 

Výše úvěru od 300 tis. do 5 mil. Kč. Délka splatnosti od 1 roku do 15 let, splácení anuitní 

s možností předčasného splácení. Zajištění pouze blanko směnkou, pokud klient zvolí 

zajištění nemovitostí, není nutné předkládat znalecký posudek, banka si nemovitost ohodnotí 

sama. Podnikající osoby si mohou pojistit neschopnost splácet úvěr v době nemoci. 

 

Výhody: 

 

 výše úvěrů schválená na počkání,  

 půjčka až do výše  5 mil. Kč, 

 peníze poskytnuty přímo na běžný účet u Raiffeisenbank, 

 stačí předložit jedno daňové přiznání, 

 volba fixace úrokové sazby,  

 navíc pro podnikatele zdarma pojištění proti riziku smrti z jakékoliv příčiny a trvalých 

následků způsobených úrazem s rozsahem alespoň 50 %. 

  

 

Podnikatelský kontokorent 

 

Pro podnikatele s nepředvídatelnými výdaji při svém podnikání. Úvěr se čerpá průběžně 

podle potřeb klienta z jeho účtu. Výše úvěru od 30 tis. do 5 mil. Kč. Poskytován  

na jeden rok s možností prodloužení, každá přijatá platba na účet snižuje dlužnou částku, 
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úroky se neplatí z nečerpané částky kontokorentního rámce. Úvěr je zajištěn blanko směnkou 

nebo nemovitostí.  

 

Výhody:  

 

 výše úvěru schválená na počkání, 

 neplatí se úroky z nečerpané částky, 

 úvěr nemusí být splacen ani jednou v roce, 

 pro podnikatele navíc zdarma pojištění proti riziku smrti z jakékoliv příčiny a trvalých 

následků způsobených úrazem s rozsahem vyšším 50 %. 

 

Fixní úroková sazba pro provozní úvěry je stanovena na 13,00 % p.a. Pro ostatní 

podnikatelské úvěry je základní úroková sazba 3,95 % p.a., kontokorentní úvěry 8,00 % p.a.  

a  referenční sazba banky je stanovena ve výši 4,14 % p.a. Sazba úroků z prodlení je ve výši 

29,00 % p.a. 

 

Úvěr ve výši 1 500 000 Kč na dobu pěti let je spočítán s úrokovou sazbou 3,95 % p.a.  

Za těchto podmínek klient bude splácet 27 591 Kč měsíčně (včetně úroků z úvěru) a úvěr 

přeplatí o 155 460 Kč. Úvěrový plán viz Příloha č. 7. 
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5. ZÁVĚR 
 

Proces získávání podnikatelských úvěrů je složitou záležitostí, kdy banka řeší s klientem 

konkrétní podmínky na základě individuálních potřeb a požadavků. Jako jsou výše úvěru, účel 

úvěru, bonita klienta, spolupráce s bankou z klientovy strany atd. Úroková sazba úvěrů není 

předem známá, stanovuje se na základě výše uvedených potřeb a podkladů, které předloží 

klient a banka z nich vypočítá různé analýzy. Výše úrokové sazby se také odvíjí od zajištění 

úvěru, které bývají často zajišťovány nemovitostí. Úroková sazba u zajištěných úvěru je 

podstatně nižší než u nezajištěných, protože banka si touto cestou chrání případné nesplácení 

úvěrů.  

 

Cílem práce bylo zanalyzovat podnikatelské úvěry a zjistit nejvýhodnější podnikatelský 

úvěr na trhu. Analyzovány byly podnikatelské úvěry od devíti různých bank působících  

na českém trhu. GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, UniCredit Bank, Volksbank, 

Equa bank, Česká spořitelna, ČSOB a Raiffeisen Bank. Jedná se o velké bankovní instituce, 

které zaujímají na českém trhu vysoké postavení.  

 

Hodnocené investiční podnikatelské úvěry jsou zatíženy základní úrokovou sazbou,  

na kterou málo který klient má nárok, protože banky si k této sazbě většinou připočítávají 

kladné nebo záporné úrokové navýšení dle zhodnocení klientovy schopnosti úvěr splácet.  

Ve většině případů se tato úroková sazba navýší, ale může se stát, že bude i nižší.  

 

Dle hodnocených úvěr poskytuje nejvýhodnější úvěr Komerční banka, u této banky má 

společnost úvěr za velmi výhodných podmínek a Volksbank. Tyto banky poskytují úrokovou 

míru 3,5 % p.a. Společnost má úrokovou míru 3,5 % p.a. stanovenou na základně 

individuálních potřeb a zjištěných skutečností, proto by u Volksbank mohla být úroková míra 

3,5 % p.a. ještě navýšena záporným úrokovým navýšením, tudíž by se úroková míra snížila  

na výhodnější výši. Raiffeisen BANK také nestanovuje příliš vysokou základní úrokovou 

sazbu, je ve výši 3,95 % p.a., tudíž tento úvěr je poměrně také výhodný. GE Money Bank  

a Česká spořitelna nabízí značně vyšší základní úrokovou sazbu ve výši nad 7,00 % p.a., 

oproti předchozím bankám je tato sazba značně vysoká a úvěr u těchto bank není výhodný. 

Nejméně atraktivní úrokovou sazbu poskytuje Equa banka, která ji stanovuje jako součin 

referenční sazby a individuální úrokové sazby. Referenční sazba banky je stanovena už tak  
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na vysoké úrovni 7,00 % p.a. a když se ještě navýší o individuální úrokovou sazbu, není tento 

úvěr vůbec atraktivní, protože klient by u této banky přeplatil spoustu peněz oproti bankám 

jiným. 

 

Ze dvou nejvýhodnějších úvěrů, tj. úvěr od Komerční banky a Volksbank, byla provedena 

analýza poplatků souvisejících s úvěry. Nižší poplatky nabízí Volksbank, u této banky klient 

ušetří značnou část peněz za správu úvěru oproti Komerční bance. Proto je tento úvěr 

doporučen a vyhodnocen jako nejvýhodnější podnikatelský úvěr z analyzovaných úvěrů. 

 

Celý proces je individuální, proto nelze jednoznačně stanovit nejvýhodnější banku, 

protože ke každému klientovi banka přistupuje individuálně na základě jeho a svých potřeb. 

Pokud klient dlouhodobě a spolehlivě spolupracuje s jednou banka, jiná banka mu není 

schopna nabídnou výhodnějších podmínek. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
a. s.  akciová společnost 

ČSOB  Československá obchodní banka 

BR  Index Business Rate 

ČR Česká Republika 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EUR  měna eurozóny 

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate (evropská mezibankovní nabídková sazba) 

EURMBR Index Market Base Rate EUR  

FO  fyzická osoba 

FÚ  finanční úřad 

GBP  britská libra 

CHF  švýcarský frank 

IČ  identifikační číslo osoby 

KB  Komerční banka 

KRS  referenční sazba Komerční banky 

MBR  Index Market Base Rate 

mil.  milion 

ObchZ. Obchodní zákoník 

p. a.   per annum 

PIN  personal identification number (osobní identifikační číslo) 

PO  právnická osoba 

PR  Index Prime Rate 

PRIBOR Prague InterBank Offered Rate (pražská mezibankovní nabídková sazba) 

RS  referenční sazba 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

tis.  tisíc 

UCL  UniCreadit leasing 

USD  americký dolar 

USDMBR Index Market Base Rate USD 
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