
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstrakt 

 

Předmětem této bakalářské práce je analýza a srovnání finančně dostupných 

úvěrových produktů komerčních bank v České republice pro podnikatelské subjekty 

v průmyslových podnicích. Práce je rozčleněna na několik částí. Na začátku je 

popisován bankovní systém, funkce ČNB a několik druhů bank, kde obchodní banky 

jako hlavní činnost představují poskytování úvěrů. Zachycuji zde současné druhy úvěrů, 

podmínky pro poskytnutí a zajištění úvěrů. V konečné části jsou porovnávány 4 úvěrové 

produkty různých bank, kde díky analýze zjistíme, který produkt patří mezi nejlepší. 

 

Klíčová slova: banka, bankovní systém, zajištění, důvěryhodnost, úvěrový produkt, 

klient 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

The subject of this thesis is the analysis and comparison of affordable loan products 

offered by commercial banks in the Czech Republic for businesses in industrial 

enterprises. The work is divided into several parts. At the beginning is described 

banking system functions CNB and several kinds of banks, commercial banks where the 

main activities are the provision of loans. There are currently picking types of loans 

qualify for a loan collateral. In the final section compares four different bank loan 

products, which by analyzing discover which product is among the best. 

Keywords: Bank, the banking system, ensure credibility, loan product, the client 
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Úvod 

 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době nás bankovní produkty obklopují na každém rohu, 

proto jsem si vybrala téma úvěrové bankovní produkty komerčních bank, analýzu a jejich 

využití v průmyslových podnicích. Ne každý se umíme v bankovních produktech orientovat, 

ani já jsem donedávna nevěděla co vše je potřeba a nezbytně nutné proto, abych jako 

podnikatel mohla dostat podnikatelský úvěr. V dnešní době je naprosto běžné, že jakákoliv 

fyzická či právnická osoba využívá bankovní služby a jejich produkty.  

Mezi bankovní produkty patří například vedení běžného účtu, spořicí účet, půjčky, 

úvěry, ale také dotace. Z tohoto důvodu si myslím, že není na škodu dozvědět se něco víc o 

těchto produktech, které hrají v prosperující ekonomice značnou roli. Nikdy nevíme, kdy se 

nám tyto informace v běžném životě budou hodit.  

V současné době nemusí znamenat, pokud si podnikatelský subjekt sjednává úvěr, aby 

firma krachovala. Dnešní poskytované úvěry mohou být využity například do investování 

nových strojů, na provozní potřeby anebo k překlenutí současné platební neschopnosti. 

Jestliže se rozhodneme využít úvěrové produkty komerčních bank, měli bychom se 

rozhodnout a zjistit, jaký z dostupně úvěrových produktů je pro nás v danou chvíli ten nejlepší 

a nejvýhodnější.  

Díky těmto faktům související s úvěrovými produkty se zmíním ve své práci, kterou 

jsem rozdělila do několika částí. V úvodní části se věnuji popisu bance a bankovnímu 

systému jeho rozdělení, vyjmenuji hlavní funkce ČNB její nástroje a druhy dnešních bank na 

českém trhu. 

V další části se věnuji bankovním úvěrům, jejich zajištění, určení právních poměrů 

žadatele o úvěr, důvěryhodnosti klienta a zkoušku jeho hospodářské situace. 

Ve třetí části se věnuji rozdělení bankovním finančně úvěrových produktů, uvedu 

jejich druhy a znázorním alternativní druhy financování. 
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V poslední části se zaměřím na současné bankovní úvěrové produkty, udělám 

porovnání a vyhodnocení ze 4 úvěrových produktů různých bank nabízené v dnešní době na 

našem trhu a vydedukuji reakce bank, které vznikly díky krize na bankovní úvěrové produkty. 

V této práci jsem použila nejen odbornou literaturu a internet ale také vzácné informace a 

rady poskytnuté v bankách a ze života. 
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1 Banka 

 

Banka je podnik, který od veřejnosti nakupuje peníze ve formě vkladů, a díky 

získaným penězům poskytují půjčky. Specializuje se na obchodování s kapitálem v peněžní 

formě, úschovou a obsluhou tohoto kapitálu. Banka může získat finanční prostředky také 

prodejem investičních podílů a akcií a vkládat takto opatřené finance do majetkových podílů 

v jiných podnicích. Bankovní kapitál ve srovnání s jinými podniky je docela malý. I když 

mezi jednotlivými bankami v různých zemích jsou veliké rozdíly, částka vlastního kapitálu 

bank ve světě je zhruba 2-10 %. Z toho vyplývá, že banky obchodují s cizími penězi, neboť 

90 až 98 % bankovního kapitálu náleží vkladatelům a jiným věřitelům. [1] 

 

1.1 Bankovní systém 

 

Bankovní systém je tvořen centrální bankou a souhrnem bank (obchodních neboli 

komerčních) působících v této zemi a uspořádání vztahů mezi nimi a vztahů k okolí (státu, 

zahraničí, podnikovému sektoru, domácnostem). Statuty bank stanovuje zákon o 

bankovnictví, kde banky musí splňovat podle zákona č. 21/1992 následující základní 

podmínky: [2] 

- jde o právnické osoby se sídlem v České republice založené jako akciové společnosti 

nebo státní peněžní ústavy 

- přijímají vklady od veřejnosti 

- poskytují úvěry 

- k výkonu bankovních činností mají bankovní licenci. 

 

Bankovní systém rozdělujeme: 

1. jednostupňový, 

2. dvoustupňový. 
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Obrázek 1 Jednostupňový a dvoustupňový bankovní systém [3]  

 

1.1.1 Jednostupňový bankovní systém 

 

Jedná se o systém fungující v počátečním období rozvoje bankovnictví. V bankovní  

sféře neexistovala centrální banka ani žádný regulatorní orgán, proto mohly banky provádět 

veškeré bankovní obchody, včetně emise bankovek. Hlavní roli zde hrála státní monobanka, 

která slučovala snahy o řízení měnového vývoje, tak i mikroekonomické a makroekonomické 

funkce, založené na zprostředkování místa finančních prostředků mezi jednotlivými 

ekonomickými objekty. [2] Hlavní cílem nebyla maximalizace tržních hodnot majetku, ale 

splnění zadaných plánů, který ztělesňoval zájmy vládnoucí politické síly bez ohledů na 

potřeby ekonomiky. [3]   

 

1.1.2 Dvoustupňový bankovní systém 

 

Je založen na institucionálním oddělení makroekonomické funkce, kterou provádí 

centrální banka. Ta řídí měnovou politiku a stabilitu, vydává hotové peníze. Kdežto obchodní 

banky plní mikroekonomickou funkci, tzn., bezhotovostní platební prostředky a provádějí 

svoji činnost na ziskovém principu, respektive maximalizace tržní ceny svých akcií. [1] 

 

Bankovní systém 
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Centrální banka a ostatní 

ososostatn 

Centrální banka 

Obchodní a další banky 
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I. stupeň 

II. stupeň 
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V současné době se v České republice uplatňuje dvoustupňový bankovní systém, který 

je tvořen centrální bankou – Česká národní banka a několika obchodních a jiných bank. 

 

1.2 Centrální banka 

 

ČNB je hlavní (centrální) bankou České republiky a institucí, která provádí kontrolu 

nad finančním trhem. Je vytvořena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu 

se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance  a dalšími právními předpisy. [4] ,,Má 

postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního 

úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, 

který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona’’. [5] 

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, která má členy, jako jsou: guvernér, dva 

viceguvernéři a čtyři členové bankovní rady. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident 

republiky na šestileté období. 

 

 

Obrázek 2 Česká národní banka v Praze [25] 

 

 

http://www.cnb.cz/cs/legislativa/zakony/download/zakon_o_cnb
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/index.html
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1.2.1 Hlavní funkce české národní banky  

 

- hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu. Dosažení a uchování cenové 

stability, tj. nízko-inflačního prostředí v ekonomice, je stálým příspěvkem centrální 

banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst; [19] 

- vydává a stahuje bankovky a mince z oběhu, stanovuje jejich nominální hodnotu 

(vzhled, ochranné prvky, hmotnost, rozměry); 

- řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. ČNB vede účty ostatním bankám, 

poskytuje jim úvěry, přijímá od nich vklady a provádí zúčtování mezi nimi; 

- vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, 

penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a 

devizový dohled; 

- Vede účet státního rozpočtu – spravuje státní dluh; 

- Provádí operace spojené se státními cennými papíry; 

- Spolupracuje s ústředními bankami jiných států a mezinárodními organizacemi 

z finančního sektoru; 

- Určuje měnovou politiku, která ovlivňuje množství peněz v oběhu, úrokové sazby, má 

vliv na hospodářský růst, inflaci. 

 

Měnovou politiku můžeme charakterizovat jako systém procesů, v rámci nichž se 

centrální banka snaží s využitím svých nástrojů o dosažení předem stanovených cílů. 

Dominujícím cílem se stala v průběhu 80. let cenová stabilita, a pokud tím není dotčen tento 

hlavní cíl ČNB – podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému 

hospodářskému růstu. [6] 
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1.2.2 Měnověpolitické nástroje 

 

1. Operace na volném trhu - Cílem operací na volném trhu je regulovat vývoj 

úrokových sazeb v ekonomice, které se většinou provádí ve formě repo operací. Při repo 

operacích centrální banka přijímá od bank přebytečné finanční prostředky a na oplátku jim 

vydává dohodnuté cenné papíry. Obě strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby 

splatnosti centrální banka jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčený kapitál zvýšený o 

dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí poskytnuté cenné papíry. [18] 

2. Depozitní facilita poskytuje bankám možnost uložit přes noc u ČNB bez zajištění 

svůj přebytečný kapitál za diskontní sazbu, která nyní činí 0,05% a je platná od 2. listopadu 

minulého roku. 

Stav k 

2T repo 

sazba 

(%) 

Diskontní 

sazba 

(%) 

Lombardní 

sazba (%) 

29. 6. 2012 0,5 0,25 1,5 

1. 10. 2012 0,25 0,1 0,75 

2. 11. 2012 0,05 0,05 0,25 

Obrázek 3 Repo, diskontní a lombardní sazby [18]  

3. marginální zápůjční facilita poskytuje bankám, které mají s ČNB uzavřenou rámcovou 

repo smlouvu, možnost vypůjčit si přes noc od ČNB formou repo operace kapitál. 

4. Mimořádné facility. Na podzim roku 2008 ČNB zavedla repo operace se splatnosti dva 

týdny až tři měsíce. Od ledna 2011 byla zachována pouze dodávací repo operace se splatností 

dva týdny. [18] 

5. Povinné minimální rezervy – povinný vklad u CB slouží jako “polštář“ zajišťující 

plynulost mezibankovního platebního styku, který nyní činí 2%. 

6. Reeskont směnky – banky odkoupí od klienta směnky před uplynutím doby jejich 

splatnosti od svých klientů. Když však potřebují rychle peníze, mohou směnky nabídnout 

centrální bance. 
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1.3 Obchodní banky 

 

Obchodní banky jsou podnikatelské subjekty. ,,Obvykle bývá obchodní banka 

charakterizována jako druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní činností je 

zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty‘‘. [2] 

Toto zprostředkovávání je založeno zejména na tom, že banky přijímají vklady od veřejnosti, 

přičemž vklady se rozumí svěřené peněžní prostředky, a z nich na vlastní účet poskytují 

úvěry. Obchodní banky se ve své činnosti řídí zákonem č.21/1992 Sb., o bankách, vycházející 

z příslušné směrnice EU. Pod pojmem banka se podle tohoto zákona rozumí právnická osoba, 

založena jako akciová společnost se sídlem v české republice. Banky jsou jednoznačně 

vymezeny čtyřmi základními podmínkami, které jsem již zmínila v bankovním systému. [2]  

 

1.3.1 druhy bank 

 

Každá země s rozvinutým tržním hospodářstvím má národní bankovní soustavu, kde 

působí určitý počet bank, které se různě dělí podle velikosti a druhu bankovních obchodů, 

které daná banka vykonává. [7] Nejčastějším druhem bank jsou univerzální banky, které 

poskytují jak klasické produkty komerčního bankovnictví, tak produkty investičního 

bankovnictví. [11] Na trhu vystupují i jiné druhy bank, které se zaměřují jen na některé 

činnosti, např.: [2, 4, 7, 17]  

 

- Obchodní banky vstupují na trh jako finanční zprostředkovatelé, podnikatelské 

subjekty a jejich hlavní činnosti je obchodovat s kapitálem. Každá banka musí vlastnit 

licenci, kterou uděluje CB. K získání licence, musí banka splňovat základní 

podmínky: musí být schopna vždy, za jakýchkoliv podmínek, dostát svým závazkům, 

musí být bezpečná a dodržovat zásady likvidity, výnosnosti, solventnosti, počítání 

s určitými riziky. U nás jsou obchodní banky ze zákona soukromými společnostmi. 
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- Spořitelny jsou podniky, které se specializují především na sběr peněžních vkladů a 

provádění dalších služeb (vedení běžných účtů, platební styk) pro drobnou klientelu. 

,,Z hlediska umístění aktiv převládají úvěry poskytované jiným bankám, resp. dalším 

institucím činným na peněžním a kapitálovém trhu‘'. V dnešní době název 

,,spořitelna’’ se používá jen z historických důvodů, nebo z důvodu tradice. 

 

- Stavební spořitelny jsou specifické tím, že se zabývají pouze stavebním spořením. 

Přijímají účelové vklady a na základě těchto přijatých vkladů, poskytují za dodržení 

daných podmínek účelové stavební úvěry. Činnost stavebních spořitelen, je obvykle 

upraveno speciálním zákonem. U nás je to zákon č.96/1993 Sb. O stavebním spoření, 

kde lze provádět pouze stavební spoření, popřípadě některé další činnosti definované 

v daném zákoně o stavebním spoření. V ČR patří mezi stavební spořitelny například: 

Českomoravská stavební spořitelna, Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna a 

Stavební spořitelna České spořitelny. 

 

- Úvěrová družstva jsou většinou drobné banky založené na družstevních principech. 

Podmínky jejich funkce bývají upraveny ve speciálním zákoně č.87/1995 Sb., který 

vstoupil v platnost k 1.1 roku 1996. Příčina vzniku těchto institucí je zpravidla 

poskytování bankovních služeb svým příslušníkům, kteří záložnu vlastní a řídí. 

 

- Hypoteční banky jsou považovány za nejstarší specializované banky, jejímž 

nejdůležitějším úvěrovým obchodem je poskytování dlouhodobých půjček proti 

zajištění nemovitosti a na získávání zdrojů emisí vlastních hypotečních zástavních 

listů. Hypoteční obchody jsou obvykle podporovány státem. Hypoteční obchody 

mohou provádět banky, které mají na tyto obchody udělenou licenci. 

 

- Investiční banky jsou podniky, které od bank a veřejnosti nakupují dlouhodobé 

vklady, a tyto nahromaděné finanční prostředky umisťují do střednědobých a 

dlouhodobých půjček podnikům. Specializují se na obchody s cennými papíry, 

zprostředkování emise cenných papírů, úschovu a správu cenných papírů, údržbu a 

obchodování s majetkovými papíry apod. 
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2 Bankovní úvěry 

 

Mezi nejvýznamnější obchody komerčních bank, patří poskytování úvěrů. Banky 

umožňují vybírat klientům hned z několika druhů bankovních úvěrů, které pro klienta v danou 

chvíli a za daným účelem je nejvhodnější. [12] Úvěry nejsou úplně likvidní, protože mohou 

být málokdy přeměněny na hotové peníze před dobou splatnosti, proto banky při poskytování 

úvěrů jsou velmi ostražité a provádí se u každého klienta tzv. zkouška úvěrové způsobilosti. 

[1, 7] 

 

2.1 Zajištění úvěrů 

 

Úvěry mohou či nemusí být zajištěné. Díky zajištění úvěrů docílí banka, aby došlo 

k řádnému splacení úvěrů, včetně úroků, v případě problémů ze strany klienta a je opatřen 

obvykle nižším úrokem. Mezi nejdůležitější parametry používané k zajištění úvěrů před 

poskytnutím patří: [2] 

- ověření úvěrové způsobilosti klienta (schopnost splácet úvěr) 

- limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty 

- snižování rizik prostřednictvím konsorciálních úvěrů 

- kontrola úvěrového subjektu a objektu 

I přes tyto parametry se banka může dopustit k poskytnutí špatných úvěrů. Díky těmto 

případům využívá banka řadu zajišťovacích prostředků, které odevzdávají bance v případě, že 

klient nemůže nebo nechce splnit své závazky vůči bance. Zajišťovací nástroje se častokrát 

člení ze dvou hledisek: [2] 

1. podle formy zajištění:  

- osobní zajištění – bance ručí ještě další, třetí osoba, ať už fyzická, či právnická; 

- věcné zajištění – banka má nárok na určité majetkové hodnoty příjemce úvěru; 

2. podle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou: 

- akcesorické zajištění – zajištění je těsně a nerozlučně spojené se zajišťovací 

pohledávkou. Zanikne-li pohledávka, automaticky zaniká i zajištění; 

- abstraktní zajištění – naproti tomu představuje samostatně stojící právo, které je 

nezávislé od zajišťované pohledávky. S uspokojením pohledávky zajištění 

nezaniká, subjekt poskytující zajištění má však právo na jeho vracení. To dává 

možnost využívat tohoto zajištění k  opakovanému poskytování úvěrů. 
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2.2 Právní poměry uchazeče o úvěr 

 

Hlavním důvodem hodnocení právních vztahů je, aby žadatel o úvěr splňoval právní 

předpoklady k uzavírání hospodářských závazků. Svou schopnost vstupovat do 

hospodářských závazků prokazují klienti žádající o úvěr v okamžiku, kdy zahájí styk 

s bankou, a to už při otevření běžného účtu. Svou existenci žadatelé prokazují: [1] 

- výpisem ze zápisu do obchodního rejstříku; 

- originálem, neboli notářsky ověřeným opisem živnostenského listu nebo koncese či 

oprávnění k podnikatelské činnosti vydané oprávněným orgánem; 

- někteří klienti nemusí prokazovat svou subjektivitu, například ústřední vláda, zemské 

vlády a republikové a podobné; 

- Fyzické osoby prokazují svou subjektivitu průkazem totožnosti. 

 

Pokud příslušný správní orgán vydal povolení k hospodářské nebo jiné činnosti, že 

majitel nebo vedení podniku má odbornou způsobilost nebo oprávnění, pak při předložení 

výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, banka považuje právní schopnost 

klienta za prokázanou. [1] 

 

2.3 Osobní důvěryhodnost klienta 

 

Důvěryhodnost klienta nevychází z číselných dat a ukazatelů hospodaření, ale 

z předchozích i současných pozitivních zkušeností banky s daným klientem. Jedná se o 

dlouhodobé výborné zkušenosti, které bance poskytují důvěru, že klient bude schopný splácet 

závazky i v budoucnu. Velký význam důvěryhodnosti má u nejištěných úvěrů. Konkrétní 

znaky důvěryhodnosti klienta jsou: [1] 

- stálost finančního hospodaření vyjádřená neměnnou výnosnosti, obchodním obratem a 

podobně; 

- včasné a přesné plnění všech závazků (placení úroků, provádění daňových a jiných 

plateb); 

- neměnnost při volbě banky a pobočky; 

- žádné neboli minimální reklamace na dodávané zboží a prováděné služby; 

- včasnost a úplnost předpokládaných účetních výkazů a jiných informací bance; 

-  dostatečný zůstatek na běžném účtu kdy klient nežádá o úvěr. 
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2.4 Zkouška hospodářské situace klienta 

 

Jedná se o zásadní část komplexní zkoušky úvěrové schopnosti klienta. Cílem je, aby 

banka posoudila, jestli žadateli o úvěr může vůbec poskytnout úvěr, proč klient o něj žádá, 

v jaké výši, za jaký úrok a na jakou dobu splatnosti. Každá banka má individuální postupy pro 

zkoušku hospodářské způsobilosti, avšak podstatný způsob se vždy musí zaměřovat na 

hodnoty a ukazatele hospodaření. [5] 

 

2.5 Limitování úvěru 

 

Pojem limitování úvěrů znamená nejvyšší částka úvěru, kterou se banka rozhodne 

poskytnout klientovi. ,,Ke snížení úvěru přistupuje banka při projednávání žádosti o úvěr a 

úvěrový limit je tak dalším nástrojem, kterým banka omezuje úvěrová rizika‘‘. [1] 

 

3 Bankovní finančně úvěrové produkty 

 

Poskytování úvěru patří mezi hlavní činnost obchodních bank. Banka jako věřitel 

poskytuje klientovy úvěr a tím bance vzniká pohledávka. Naproti klientovi, který žádá o úvěr 

jakožto dlužník, vzniká závazek vůči bance a musí podle daných podmínek ve smlouvě dostát 

svých závazků. Bankovní produkty můžeme rozdělit do tří základních skupin: [2] 

 

- peněžní úvěry – opravdové poskytnutí peněz v hotovostní, avšak ve většině případů 

v bezhotovostní podobě. Komitent musí splatit přijatý úvěr včetně úroků 

v dohodnutém termínu. Hlavní druhy peněžních úvěrů jsou kontokorentní, eskontní, 

provozní, investiční, hypoteční a spotřební; 

- Závazkové úvěry a záruky – banka ručí za svého klienta a zavazuje se, že pokud 

klient nesplatí své závazky, musí jeho závazků dostát. Mezi takové úvěry patří 

avalový, akceptační a různé druhy bankovních záruk; 

- Alternativní formy financování – lze specifikovat jako takové produkty, kde 

komitent získá za určitých zvláštních podmínek finanční prostředky. Nejvýznamnější 

produkty jsou faktoring, forfaiting a leasing. 
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3.1 Druhy peněžních úvěrů 

 

1. Kontokorentní úvěr 

Kontokorentní úvěr patří mezi nejvýznamnější krátkodobé bankovní úvěry vedené na 

běžném účtu, kdy klient může čerpat z účtu peníze i v případě, že nemá na svém účtu dostatek 

financí, až do výše sjednané částky. Banka připouští i určité krátkodobé překročení sjednané 

částky, což pro klienta znamená sankční úrokové náklady. Princip kontokorentu je zřejmý 

z obrázku 4. Kontokorent je neúčelový a nezajištěný úvěr, proto zde bývá vyšší úroková 

sazba. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobý typ úvěru, doba, po kterou je klientův účet 

v mínusu by neměla být delší než jeden rok.  Kontokorent mohou využívat jak fyzické, tak 

právnické osoby. Význam má například v situacích, kdy klient musí nejdříve platit 

dodavatelům a poté dostane peníze za prodané zboží nebo poskytnuté služby od odběratele. 

[2, 20] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Princip kontokorentního úvěru [2] 
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2. Provozní úvěr 

 

Provozní úvěry slouží k financování běžného provozu firmy, zejména krátkodobé 

obchodní pohledávky a zásoby. Úvěr lze poskytnout jak v korunách, tak vybraných 

zahraničních měnách. Doba splatnosti je obvykle jeden rok, avšak mnohé banky umožňují 

dobu prodloužit. Jednotlivé banky mají u těchto úvěrů rozdílné podmínky a mohou být 

přizpůsobeny danému individuálnímu podnikání. Pro lepší přehlednost jsem v následující 

tabulce 1 provedla porovnání několika provozních úvěrů daných bank. [21] 

Tabulka 1 Srovnání provozních úvěrů [22] 

Název produktu 
Minimální 

výše (Kč) 

Maximální 

výše (Kč) 

Poplatek za 

poskytnutí 

Poplatek za 

vedení (měsíčně, 

Kč) 

Business provozní úvěr 

(Citibank) 
400 000 1 500 000 individuálně individuálně 

Provozní úvěr 5        

(Česká spořitelna) 
neurčeno  5 000 000 

0,5 % až 2 %, 

min. 5 000 Kč 
300 

Malý úvěr pro 

podnikatele (ČSOB) 
50 000 8 000 000 

0,5 %, min. 2 000 

Kč 
200 

Podnikatelský úvěr (Fio) 3 000 000 170 000 000 individuálně individuálně 

Express business 

nezajištěný (GE Money) 
40 000 2 500 000 zdarma  300 

Podnikatelské provozní 

úvěry (Komerční banka) 
neurčeno  neurčeno 0,6 %. + 2000 Kč 600 

Malý podnikatelský 

úvěr (Raiffeisenbank) 
50 000 500 000 500 až 3 000 Kč 200 

Business provozní úvěry 

- standardní (UniCredit) 
30 000 12 500 000 

0,3 %, min. 3 000 

Kč, max. 15 000 

Kč 

300 

Tranšový úvěr 

(Volksbank) 

výše tranše 

1 mil. korun 
neurčeno individuálně individuálně 

Rychlý podnikatelský 

úvěr (WPB Capital) 
1 000 000 30 000 000 

individuálně, 

min. 3 % 
0,06% 
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3. Eskontní úvěr 

 

Je krátkodobý úvěr, kde banka odkupuje směnky před lhůtou splatnosti a vstupuje tak 

do vztahu mezi odběratelem neboli emitentem a dodavatelem neboli remitent. Dodavatel 

poskytne zboží nebo službu na směnku, kterou odběratel vystaví, avšak eskontní úvěr se stává 

až tehdy, kdy banka odkoupí řádnou směnku. Banka dodavateli zaplatí dohodnutou částku a 

vyčká na datum splatnosti, kde odběratel musí uhradit své závazky bance. [2, 6] 

 

4. Hypoteční úvěr 

 

Jde o dlouhodobý úvěr většinou s dobou splatnosti mezi 5 až 20 roky. Úvěr je 

poskytován jak fyzickým, tak právnickým osobám a může být účelový, ale též neúčelový. 

V každém případě musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti na území ČR. [9] ,,Stát 

většinou podporuje hypoteční úvěry, u nás je to ve formě příspěvků fyzickým osobám, které 

snižují úrokovou sazbu úvěru, nebo dotacemi právnickým osobám, které jsou poskytovány 

stejným způsobem, ale pouze v  případě, že zdroje určené na podporu hypoték nebyly 

vyčerpány fyzickými osobami‘‘. [2]  

 

5. Investiční úvěr 

 

Jedná se o účelovou půjčku, kterou poskytne banka firmě za účelem nákupu, oprav 

určitého dlouhodobého aktiva nebo modernizace movitých věcí. Investiční úvěr může mít 

krátkodobý (1rok), středně (do 5 let) až dlouhodobý charakter. Úvěr je poskytován v českých 

korunách, eurech nebo amerických dolarech. Banka u tohoto typu úvěru bude požadovat 

značné množství dokumentů, díky kterým budou moci sledovat schopnost úvěr v budoucnu 

splácet. V bankách se můžeme setkat s jinými názvy a jiným členěním, proto jsem 

v následující tabulce 2 provedla srovnání investičních úvěrů. [21] 
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Tabulka 2 Srovnání investičních úvěrů [23] 

Název produktu 
Minimální 

výše (Kč) 

Maximální 

výše (Kč) 

Poplatek za 

poskytnutí 

Poplatek za 

vedení 

(měsíčně, 

Kč) 

Maximální 

doba 

splatnosti 

Investiční úvěr 

(Citibank) 
neurčeno  

dána 

bonitou 

klienta a 

zajištěním 

individuálně individuálně 7 let 

      Investiční úvěr 

(Česká spořitelna) 
neurčeno  neurčeno 

0,5 % až 2 

%, min. 5 

000 Kč 

300 8 let 

účelový úvěr (ČSOB) neurčeno  neurčeno 
0,5 %, min. 

5 000 Kč 
od 500 20 let  

Investiční úvěr (GE 

Money) 
neurčeno  neurčeno 

0,5 %, min. 

5 000 Kč 
200 neurčeno 

Profi úvěr 

(Komerční banka) 
neurčeno  neurčeno 

0,6 %, min. 

1 000 Kč 
300 5 let 

Malý investiční úvěr 

(Poštovní spořitelna) 
50 000 8 000 000 

0,5 %, min. 

2 000 Kč 
200 15 let 

Investiční úvěr 

(Raiffeisenbank) 
neurčeno  50 000 000 

min. 1 %, 

min. 6 000 

Kč 

300 15 let 

Business investiční 

úvěry - standardní 

(UniCredit) 

100 000 10 000 000 

0,5 %, min. 

5 000 Kč, 

max. 25 000 

Kč 

300 10 let 

Investiční úvěr pro 

podnikatele 

(Volksbank) 

neurčeno  neurčeno 0,90% 416,67 Kč 

ne delší než 

doba 

odepisování 

pořizovaného 

majetku 
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6. Spotřební úvěr 

 

Je úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem sloužící k financování 

nákupu spotřebních věcí, výstavbě nebo pořízení bytů či rodinných domků, eventuelně 

k zajištění jiných spotřebitelských výdajů. Spotřebitelské úvěry nejsou nějak celistvě členěny, 

proto je můžeme rozdělit na následující druhy: [2] 

- revolvingový úvěr. Jedná se o účelový, krátkodobý úvěr. Klient může úvěr čerpat 

automaticky a úrok platí pouze za vyčerpanou částku úvěru. Předpoklad získání úvěru 

je obvykle stabilní příjem, důvěryhodnost klienta, určitá doba od založení účtu. 

- splátkové úvěry ,,jsou charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků. 

Vzhledem k malé výši splátkových úvěrů nabízejí banky standardizované varianty. 

Splátkový úvěr má většinou účelový charakter a slouží k financování nákupu zboží 

dlouhodobé spotřeby‘‘. Může být poskytnut buď přímý splátkový úvěr, kde se 

sjednává přímo mezi klientem a bankou anebo nepřímý splátkový úvěr, kde mezi 

klienta a bankou vstupuje třetí osoba, která prodává zboží klientovy a sjednává 

poskytnutí úvěru. 

 

3.2 Druhy závazkových úvěrů 

 

1. Akceptační úvěr 

U akceptačního úvěru banka příjme od komitenta směnku na dohodnutou částku a 

termínem splatnosti v úvěrové smlouvě. Banka neposkytuje klientovy peníze, ale garantuje 

zaplacení daného závazku svého komitenta a je její povinností směnku proplatit v dané lhůtě. 

Pokud klient včas nesplatí finanční prostředky, závazkový úvěr se přeměňuje na peněžní. Jde 

o přesně termínovaný krátkodobý úvěr, který má danou dobu splatnosti a pevnou částku. 

Většinou slouží k financování oběhu zboží ve vnitřním i zahraničním obchodě. [1, 2] 

2. Avalový úvěr 

Avalový úvěr je ručitelský úvěr. Banka jako ručitel se zavazuje za svého klienta 

vzhledem k třetí osobě. Tyto úvěry banka poskytuje jen velmi dobrým klientům, které banka 

dobře zná a nehrozí u nich platební neschopnost. Ve smlouvě je přesně stanovena výše, doba 

trvání a druh nebo účel ručení. [1] 
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3.3 Alternativní druhy financování 

 

1. Faktoring 

Je odkup krátkodobých pohledávek od dodavatele, které vznikly díky poskytnutí 

nezajištěného dodavatelského úvěru. Pravý faktoring vzniká, když banka odkoupí pohledávky 

bez zpětného postihu a bere tak všechna rizika za nevůli k zaplacení. Věřitel odpovídá za 

pohledávku jen, když poruší sjednané podmínky. Kdežto u nepravého faktoringu riziko 

nezaplacení nese stále klient. Praktický postup můžeme znázornit následovně: 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Schéma pravého faktoringu [7]  

 

  Mezi bankou a prodávajícím se musí uzavřít smlouva. Spolu s odesláním zboží a 

faktury kupujícímu (1) předává prodávající kopie faktur dané bance, která mu připisuje výnos 

na běžný účet (2). Potom inkasuje nebo vymáhá banka pohledávky po kupujícím (3). Po 

úhradě pohledávky smlouva končí.  

2. Forfaiting 

Značí se odkupem především střednědobých až dlouhodobých pohledávek bez 

zpětného postihu dodavatele. Dodavatel tedy dostává zaplacenou svoji pohledávku 

forfaitérem a riziko nezaplacení pohledávky úplně přechází na forfaitéra, který si při odkupu 

pohledávky sráží určitý diskont. Odkupované pohledávky musí být zajištěné obvykle avalem 

banky. Splatnost může dosahovat 5 až 8 let a není kratší než 90 až 180 dní. Pohledávky jsou 

ve volně směnitelných měnách, především v amerických dolarech. 
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3. Leasing 

,,Leasing je pronájem investičního zařízení, předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných předmětů 

uživateli za sjednané nájemné na určitou nebo neurčitou dobu‘‘. [7] Existuje několik druhů 

leasingů. Mezi nejznámější patří operační a finanční leasing. Finanční leasing se vyznačuje 

tím, že financovaný předmět je po celou dobu splácení majetkem leasingové společnosti a po 

splacení se majitelem majetku stává zákazník. Finanční leasing se doporučuje především při 

koupi vozidel. Operativní leasing se od finančního leasingu liší, že financovaný předmět 

zůstane ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení dohody. Klient tedy platí jen 

amortizovanou část ceny daného předmětu. [7] 

4 Analýza úvěrových produktů komerčních bank 

 

Každý podnikatel ve svém podnikání se dostane do stádia, kdy je potřeba dalších 

peněz. Pokud je sami nemáme a nemůžeme si je půjčit od příbuzných a známých, můžeme se 

obrátit na banky. Ty sice v minulosti nerady půjčovaly malým podnikatelům, ale poté co se 

v minulosti zklamaly v obrovských průmyslových velikánech, se k menším a středně větším 

podnikům rády vracejí. Bohužel ani dnes není jednoduché získat úvěr. [16] 

 V současné době existuje několik druhů úvěrových produktů, které banky nabízejí a 

jsou vhodné a využívané v průmyslu. Vybrala jsem si z několika produktů, které jsou vhodné 

pro průmyslové podniky. Jedná se o Malý úvěr pro podnikatele u ČSOB, BUSINESS 

investiční úvěr u Unicredit bank, provozní úvěr 5 PLUS u České spořitelny a Profi úvěr FIX u 

KB. Tyto úvěry jsou speciálně připraveny pro podnikatele, malé a střední firmy. Slouží 

k profinancování provozních a investičních potřeb, oběžných prostředků a přechodného 

nedostatku finančních prostředků například se využívají k pořízení nového výrobního zařízení 

a technologie, nebo modernizaci, vybavení kanceláří, rozšíření skladů, opravy budov nebo 

nákupu pozemku. Pro lepší přehlednost jsem si v tabulce 3 připravila podrobné informace o 

daných produktech. V dnešní době potřebujeme několik dokladů pro poskytnutí úvěru. Každá 

banka tyto podmínky má individuální. Mezi hlavní podmínky vybraných úvěrů patří: [12, 13, 

14, 15] 

- dokument opravňující k podnikání; 
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- daňové přiznání za poslední účetní období (KB a Unicredit Bank za dvě účetní 

období); 

- doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok; 

- 2 doklady totožnosti osob jednajících jménem společnosti; 

- doklady týkající se zajištění úvěru; 

- Česká spořitelna dále žádá u své pojišťovny běžný účet; 

- Komerční banka žádá 3 měsíční výpisy z běžného účtu; 

 

Tabulka 3 Základní parametry vybraných podnikatelských úvěrů [12, 13, 14, 15]  

Název 
banky 

Název 

úvěru 

Max. 

doba 

splacení 

Min. výše 

(Kč) 

Max. výše 

(Kč) 

Poplatek 

za 

schválení a 

poskytnutí 

úvěru 

Poplatek 

za vedení 

účtu 

(měsíčně) 

ČSOB 

Malý úvěr 
pro 

podnikatele 
15let 50 000 8 000 000 

0,5% z výše 
úvěru, min. 
2 000 Kč 

200 Kč 

Unicredit 

Bank 

BUSINESS 
investiční 

úvěr 
5let 250 000 10 000 000 

0,5% z výše 
úvěru, min. 
5 000 Kč, 

max. 25 000 
Kč 

300 Kč 

Česká 

spořitelna 

Provozní 
úvěr 5 
PLUS 

6let 500 000 5 000 000 

Individuálně, 
0,5% až 2% 

z hodnoty 
úvěru, min. 
5 000 Kč, 
max. 150 
000 Kč 

300 Kč 

Komerční 

banka 

Profi úvěr 
FIX 

7let Individuální Individuální 
0,6 % z výše 

úvěru +       
2 000 Kč 

600 Kč 
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4.1 Malý úvěr pro podnikatele 

 

Tento provozní úvěr se čerpá jednorázově nebo postupně až 18 měsíců od podpisu 

smlouvy. První splátku můžeme odložit až o 6 měsíců. Vybrat si můžeme s fixní nebo 

pohyblivé úrokové sazby s fixací na 1, 3, 5 let nebo na celou dobu splacení. Vždy je zajištěn 

avalem na krycí blankosměnce plus pojištění pořizované investice s vinkulací ve prospěch 

banky. Úvěr se používá většinou na pořízení a modernizaci movitých věcí, nebo na 

jednoduché rekonstrukce nemovitostí. [24] 

 

4.2 BUSINESS investiční úvěr 

 

BUSINESS investiční úvěr je určen pro podnikatele a menší firmy s ročním obratem 

do 50 mil. Kč, s minimální délkou podnikání 1 rok a se sídlem a místem podnikání v České 

republice. Úvěr je čerpán jednorázově nebo postupně až 6 měsíců. Individuální vyhodnocení 

rizika včetně zajištění a je individuálně stanovena fixní úroková sazba. Zajištění 

individuálních možností v závislosti na výši úvěru a bonitě klienta. Účelový splátkový úvěr 

na financování investičních potřeb Vaší firmy souvisejících s předmětem Vašeho podnikání, 

tj. např. nákup strojního zařízení, vybavení administrativních prostor, refinancování úvěrů 

u jiných bank apod. s výjimkou investice do nemovitosti. [13] 

 

4.3 Provozní úvěr 5 PLUS 

 

Provozní úvěr 5 PLUS je ideální pro podnikatele, malé firmy i pro právě začínající 

podnikání. Z názvů vyplívá, že má 5 důležitých výhod jako třeba: 5 dnů schvalují žádost o 

úvěr, stačí jen 5 dokladů pro získání daného úvěru, který může být až 5 milionů, až o 5 

měsíců si klient může posunout splátky a do výše 500 tisíc korun stačí zajištění 

blankosměnkou. Peníze lze využít nejen na provoz firmy, ale zároveň také na investice. 

Zajištění avalem na krycí blankosměnce, standardní zajišťovací prostředky: ručení, zástavní 

právo k nemovitosti, movitým věcem či pohledávce. [14] 
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4.4 Profi úvěr FIX 

 

Úvěr je speciálně připravený pro podnikatele a malé a střední podniky. Úvěr lze čerpat 

jednorázově nebo postupně přímo na účet dodavatelům na základě předložených dokladů, 

převodem na účet klienta, kde účelovost banka ověří později podle údajů z účetnictví klienta a 

splácí se postupně měsíčně anuitní splátky. Vždy je zajištěn avalem na krycí blankosměnce, u 

částek které jsou výší, než 2 000 000 Kč se používají standardní zajišťovací prostředky, 

především ručení, zástavní právo k nemovitosti, k movité věci či pohledávce. [15]  

 

Pro porovnání jsem si na modelovém příkladu zvolila půjčku ve výši 3 000 000 Kč na 

dobu 5 let. Banka při schvalování úvěru posuzuje mnoho kritérií, včetně příjmů společnosti, 

závazků a řádného hrazení předchozích i současných úvěrů a další oblasti vyplývající ze 

zákona. Poskytnutí úvěru je tedy záležitostí obchodního rozhodnutí banky na základě 

posouzení všech stanovených kriterií, proto velikost úrokové sazby, splátky a další podmínky 

jsou individuální u každé žádosti. Jelikož mi nebylo umožněno poskytnutí úrokových sazeb 

pro dané podnikatelské úvěry, vycházela jsem z průměrných úrokových sazeb, které mi 

poskytly na pobočkách daných bank. Tyto vstupní údaje jsem zadala do kalkulaček pro 

výpočet RPSN a měsíčních splátek. Tabulka 4 uvádí konečné hodnoty tohoto příkladu. 

Tabulka 4 Porovnání výsledných hodnot provozních a investičních úvěrů 

Název 

úvěru 

Malý úvěr pro 

podnikatele 
(ČSOB) 

BUSINESS 

investiční úvěr 
(Unicredit bank) 

Provozní úvěr 5 PLUS 

(Česká spořitelna) 

Profi úvěr FIX 

(Komerční 
banka) 

Výše 

půjčky 
3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Doba 

splacení 
5 let 5 let 5 let 5 let 

Úroková 

sazba 
7,20% 6,50% 11,40% 9,30% 

RPSN 7,82% 7, 059 % 12, 855 % 10, 474 % 

Měsíční 

splátka 
60 571 Kč 59 487 Kč 68 037 Kč 64 443 Kč 

Výše 

přeplacené 

částky 

634 260 Kč 569 220 Kč 1 082 220 Kč 866 580 Kč 
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Nejvýhodnějším úvěrem vzhledem tabulky 3 se jeví Malý úvěr pro podnikatele od 

ČSOB, který má nejnižší poplatek za vedení účtu, ale také nejnižší poplatek za schválení a 

poskytnutí úvěru. Z tabulky 4 je však výrazně vidět, že nejvýhodnějším produktem je 

BUSINESS investiční úvěr od Unicredit bank. Má nejnižší měsíční splátku a konečnou 

přeplacenou částku. Za poněkud nevýhodný úvěr můžeme pokládat Provozní úvěr 5 PLUS od 

České spořitelny, která má nejen nejvyšší měsíční splátku, ale také nejvyšší přeplacenou 

konečnou částku. Výše měsíční částky u Provozního úvěru 5 PLUS je až o 8 550 Kč vyšší, 

než u investičního úvěru BUSINESS. 
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Závěr 

 

Dnešní průmyslové podniky zejména na Ostravsku hrají důležitou roli při vývoji 

národního hospodářství. Díky průmyslovým podnikům se na trhu práce vytváří nové pracovní 

místa v jednotlivých regionech, uvolňovaných při strukturálních změnách vlivem současné 

ekonomické krize. Pro vylepšení podnikatelské činnosti, nebo usnadnění v průmyslových 

firmách existuje několik prostředků, mezi které můžeme zařadit podporu garantovanou a 

financovanou státem anebo zprostředkované dotacemi od Evropské unie. Díky vhodnému 

projektu a pomoci pro průmyslové firmy, můžeme dosáhnout pozitivních zpětných výsledků a 

pro stát samotný přínos bude velmi významný. 

Značnou roli při současnému překlenutí nedostatku financí v období finanční krize, 

hrají uvěrové produkty daných komerčních bank. Banka je vlastně podnikatelský subjekt, 

který jedná svým jménem, na vlastní odpovědnost a díky své činnosti usiluje o dosažení 

maximálního zisku s co nejmenšími náklady. Veškeré banky na našem území podléhají ČNB, 

která provádí dohled nad bankovním sektorem. ČNB ovlivňuje výši úvěru, délku splatnosti a 

stanovuje další podmínky pro činnosti obchodních bank a uděluje licence. Cílem ČNB je 

vytvořit cenovou stabilitu a bezpečný bankovní sektor.  

Nejvýznamnější roli v produktech komerčních bank hrají podnikatelské úvěry 

v průmyslu. Úvěry mohou být neúčelové, bez podání důvodu na co chcete daný úvěr použít 

anebo na předem stanovený účel, ty nazýváme účelové úvěry. 

Vzhledem k tématu mé bakalářské práce a důkladnému nastudování dnešních 

bankovních úvěrů, jsem dospěla k názoru, že k pokrytí přechodného nedostatku finančních 

prostředků lze využít kontokorentní úvěry. Většinou jejich poskytnutí je bezplatné, nicméně 

jednou z podmínek bývá vedení běžného účtu u dané banky, kde všechny transakce jsou 

vedeny přes tento účet. Zajištění kontokorentního úvěru nabývá různé podoby, u nás 

nejčastěji blankosměnky, nebo zástavou nemovitostí. Nevýhodou je, pokud klient překročí 

úvěrový rámec, platí sankční úrok, který bývá několikrát násobně vyšší než běžný úrok. Na 

druhou stranu jednou z výhod kontokorentního úvěru je, že si klient sám určuje výši čerpání 

financí až do výše sjednaného úvěrového limitu a stanovené úroky platí pouze z vyčerpané 

sumy 
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Velice podobným úvěrem je revolvingový úvěr, kde si klient sjedná daný úvěr v 

předem dohodnuté výši, za předem stanovených podmínek. Na rozdíl od kontokorentního 

úvěru bývá většinou revolvingový úvěr účelový na financování provozních potřeb. Většinou 

bývá zajištěný pohledávkami z obchodního styku, ručení nemovitostí nebo třetí osobou. 

Klient hradí úroky z celé sjednané částky a banka se neohlíží, jestli klient vypůjčené peníze 

opravdu potřebuje nebo mu leží jen tak na účtu. Díky účelovosti většinou bývá úroková míra 

revolvingového úvěru nižší, než u kontokorentního úvěru, avšak nadbytečná částka 

revolvingového úvěru tuto přednost srovná.  

Firmy mohou využívat oba produkty komerčních bank, pokud to ovšem banka 

umožní. Díky rozdělení může firma ušetřit na úrocích a to tak, že stanovíme přesnou výši 

revolvingového úvěru, kterou zjistíme z obratu účtu dané firmy. Takto zjistíme výši financí, 

kterou potřebuje firma nepřetržitě. Kontokorentní úvěr využijeme na nepravidelné platby, kde 

platíme úroky jen z vyčerpané částky a jsou zde menší úroky než u revolvingového úvěru. 

Ekonomická recese trvá od roku 2008. Firmy a lidé začínají být opatrnější, z tohoto 

důvodu spoří. Obezřetné jsou i banky, které si vybírají klienty pečlivě a půjčují tak méně. 

Zaměřují se na svá aktiva a bonitu každého klienta, který bude žádat o úvěr. Působením 

ekonomické krize banky dávají přednost před kvalitou, než před kvantitou, proto zavádějí 

nové bankovní produkty, které jsou kvalitní, a pro každého klienta zajišťuje individuální 

přístup. Převážně všechny banky mají stejné produkty, ale s určitými rozdíly. Proto každému 

klientovi nebo firmě vyhovuje jiný produkt, který mu je na danou situaci šitý na míru.  

V České republice existuje několik komerčních bank. Pro srovnání vybraných 

produktů jsem si vybrala jen čtyři z nich: Československou obchodní banku, Unicredit bank, 

Komerční banku a Českou spořitelnu. Příčina tohoto výběru byla hlavně díky vysoké 

klientele, patří mezi nejznámější banky, mají největší zastoupení na trhu, ale hlavní důvod 

byla neochota ostatních bank, které nebyly schopné poskytnout dané informace mě, jako 

studentovi a nejevily tak známky ochoty, jelikož jsem pro ně nevykazovala žádný zisk.  

V analýze jsem použila pro svůj průmyslový podnik úvěr ve výší 3 000 000Kč na 

dobu pěti let. Výši úvěrů jsem zvolila na investici nového, nebo inovaci starého strojního 

zařízení, protože v průmyslových podnicích existují stroje za několik stovek tisíc ne-li 

milionů. Díky zadaným parametrům jsem se zaměřila na nejžádanější úvěry a porovnávala 

díky údajům, které mi bankovní poradci poskytli, a poté pomocí kalkulaček jsem vyhodnotila 

jako za nejlepší investiční úvěr BUSINESS od Unicredit bank. 
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Banka při schvalování úvěru posuzuje mnoho kritérií, včetně příjmů společnosti, 

závazků a řádného hrazení předchozích i současných úvěrů a další oblasti vyplývající ze 

zákona. Poskytnutí úvěru je tedy záležitostí obchodního rozhodnutí banky na základě 

posouzení všech stanovených kriterií. Úrokovou sazbu a RPSN sděluje úvěrový poradce až po 

individuálním posouzení všech výše uvedených parametrů. Proto dané informace a výsledky 

mé analýzy jsou zkreslené a pouze orientační. Je na každém z nás jakou banku si vybereme a 

pro jaký produkt se rozhodneme. Ne vždy musí být nejlepší podmínky u banky, kde máme 

vedený běžný účet, proto bychom měli být při poskytování úvěrů trpělivý. Měli bychom dávat 

velký pozor na různé poplatky například za poskytnutí, vedení úvěrů. Prostřednictvím těchto 

poplatků zjistíme výši RPSN. 
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