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Příloha č. 1 - Komerční banka a.s. 

 Komerční banka, a.s., (dále také „KB“ nebo „Banka“) je mateřskou společností Skupiny 

KB (dále také „Skupina“) a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Patří mezi 

přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Je 

univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového 

a investičního bankovnictví. Je dostupná prostřednictvím sítě poboček KB, přímého 

bankovnictví a vlastní distribuční sítě. 

 Všechny služby jsou dostupné díky husté sítě poboček KB, vlastní distribuční sítě 

a díky moderním on-line službám, jako je přímé bankovnictví. 

 Obsluha korporátní klientely Komerční banky je rozdělena do dvou segmentů, 

parametrem je obvykle roční obrat (tržby) klienta a škála produktů, které využívá. Společnosti 

s obratem od 60 do 1.500 mil. Kč jsou obsluhovány zpravidla na obchodních centrech 

segmentu Corporate. 

 Klienti s vyšším obratem jsou obsluhováni  většinou divizemi segmentu Top 

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

Pozice pobočky KB v České republice je v této oblasti silnější o to víc, že disponuje know-

how mateřské KB a využívá synergie v rámci skupiny KB i SG, díky které dokáže poskytovat 

svým klientům komplexní finanční řešení. 

Nedílnou součástí nabídky služeb je individuální osobní přístup a produkty připravené na 

míru dle požadavků konkrétního klienta.  

Služby Komerční banky v roce 2012 využívalo 1,6 milionu zákazníků, na 399 pobočkách, 

prostřednictvím 702 bankomatů po celé České republice. Více než dvě třetiny zákazníků 

využívaly alespoň jeden kanál přímého bankovnictví. V rámci pobočkové sítě Komerční 

banka provozovala 20 specializovaných business center pro střední podniky a municipality, 

4 centra pro velké podniky. 

 Komerční banka je od října 2001 důležitou součástí mezinárodního retailového 

bankovnictví skupiny Société Générale, která je jednou z největších evropských finančních 

skupin. Skupina SG rozvíjí diverzifikovaný model univerzálního bankovnictví, v němž 
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spojuje finanční stabilitu se strategií udržitelného růstu. Cílem je zastávat referenční pozici 

v oblasti bankovnictví orientovaného na obsluhování klientů, být uznávanou bankou na svých 

trzích, nablízku svým zákazníkům, kteří si skupinu SG volí díky kvalitě a nasazení jejích 

týmů. 

 Skupina SG zaměstnává přibližně 160 000 zaměstnanců v 77 zemích, kteří obsluhují 

více než 33 milionů klientů po celém světě. Týmy skupiny Société Générale nabízí 

poradenství a služby pro individuální, firemní a institucionální klienty 

 Société Générale je také významným účastníkem trhu specializovaného financování 

a pojištění, privátního bankovnictví, cenných papírů a správy aktiv. 

 Skupina SG je součástí mezinárodních indexů společensky odpovědného investování: 

FTSE 4Good a ASPI. 

Běžné účty pro podnikatele 

 Komerční banka donedávna nabízela cenové programy Efekt, Komfort, Excelent. Klient 

si mohl vybrat variantu, která mu nejvíce vyhovovala. Náklady za vedení běžného účtu byly 

kompenzovány množstvím služeb, plateb a platební karty k účtu zdarma. Položky nad rámec 

paušálního poplatku byl zpoplatněny dle sazebníku. V současné době Komerční banka nabízí 

klientům pouze Profi účet nebo Profi účet start, který je určen začínajícím podnikatelům a je 

automaticky veden jeden rok zdarma, ostatní parametry jsou identické s Profi účtem.  

 Zpravidla po 6 měsících od založení za podmínky transakcí na účtu a obratu banka 

nabízí klientovi možnost úvěrování. Klientovi může být nabídnuta forma povoleného debetu 

na účtu, za kterou ovšem dle sazebníku klient platí rezervační provizi neb nejde o preferovaný 

produkt ze strany banky nebo kreditní kartu pro podnikatele, případně splátkový Profi úvěr. 

Profi úvěr má přednastavené limity, které systém počítá sofistikovaným způsobem na základě 

algoritmu, který je předmětem bankovního tajemství. Projeví-li klient zájem úvěr nad rámec 

těchto limitů, na základě posledních dvou daňových přiznání včetně rozvahy a výsledovky 

v plném rozsahu a průběžných výkazů k poslednímu kvartálu banka vyhodnotí možnosti, 

které jsou formou indikativní nabídky klientovi představeny.  

 Komerční banka nabízí širokou paletu podnikatelských úvěrů, které pokryjí potřeby 

všem klientů od fyzickým osob podnikatelů, právnických osob, klientů corporate, vybraných 
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profesních skupin až po municipality. Diplomová práce se zaměřuje pouze na splátkové úvěry 

určené pro malé a střední podnikatele s ohledem na potřeby v analytické části práce. 

Profi účet je určen: 

 fyzickým osobám-podnikatelům, 

 právnickým osobám. 

Charakteristika Profi účtu: 

 běžný účet s možností čerpat povolený debet; 

 měsíční elektronický výpis z účtu; 

 mezinárodní embosovanou platební kartu; 

 vámi zvolené služby přímého bankovnictví: internetové bankovnictví MojeBanka, 

MojeBanka Business a/nebo telefonní bankovnictví Expresní linka KB; 

 zdarma prvních deset příchozích nebo odchozích transakcí (definovaných dle 

Sazebníku KB); 

 zvýhodněné vedení osobního účtu MůjÚčet v rámci Profi programu.
1
 

Podnikatelské úvěry 

Profi úvěr 

 Je určen právnickým osobám nebo fyzickým osobám podnikatelům s oprávněním 

podnikat na území České republiky a s daňovou povinností v České republice.  

Charakteristika Profi úvěru: 

 krátkodobý úvěr, splatnost do jednoho roku; 

                                                 

1
 KOMERČNÍ BANKA. KB. Profi účet [online]. KB [24.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmysobratempod60milionu/profiucet.shtml?wt_mc=aktualni.potrebuji-firemni-

ucet.title 
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 střednědobý úvěr, splatnost do pěti let; 

 dlouhodobý úvěr, platnost do sedmi let; 

 revolvingový úvěr vždy jako krátkodobý. 

Profi úvěr lze použít k financování:  

 oběžných prostředků, zásob a krátkodobých pohledávek z obchodního styku do 

lhůty splatnosti; 

 hmotného investičního majetku, kromě nákupu výpočetní techniky a softwaru; 

výjimkou je nákup komplexního vybavení pracoviště, jehož součástí je i výpočetní 

technika; 

 provozních potřeb, financování nákladů na opravy a údržbu. 

Profi úvěr lze čerpat:  

 přímo na účet dodavatelům na základě předložených dokladů; 

 převodem na účet klienta, KB účelovost ověří později podle údajů z účetnictví 

klienta; 

 investiční potřeby se financují vždy na základě předložených dokladů. 

Profi úvěr se čerpá:  

 jednorázově, 

 postupně, 

 opakovaně (u revolvingového úvěru.) 

Profi úvěr se splácí:  

 postupně měsíčními splátkami; 

 jednorázově k datu splatnosti; 

 od měsíce, který následuje po vyčerpání úvěru; 

 v případě revolvingového úvěru se splácí jednorázově k datu splatnosti úvěru;  

 každou splátkou provedenou do termínu splatnosti se zvyšuje nečerpaná část úvěru; 
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 úroky z vyčerpané částky se hradí měsíčně. 

 Profi úvěr je zajištěn avalem na krycí blankosměnce u částek převyšujících 

2 000 000 Kč se dále používají standardní zajišťovací prostředky jako ručení, zástavní právo 

k nemovitosti, zástavní právo k věci movité či k pohledávce. 
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Příloha č. 2 - GE Money Bank a.s. 

 Společnost GE (General Electric) byla založena před více než sto lety v roce 1892 a u 

její kolébky stál Thomas Alva Edison. Skupina dnes sdružuje firmy z oblasti průmyslu, 

financí a médií a reaguje na nejpalčivější problémy dnešního světa. Podniká v oblastech jako 

je výroba letadlových motorů, výroba elektrické energie, finanční služby, lékařská 

zobrazovací technika či televizní vysílání. 

 Významnou součástí GE je skupina GE Capital. Ta spravuje aktiva ve výši 576 miliard 

USD a ve více než 50 zemích zaměstnává 50 tisíc lidí. Je předním poskytovatelem finančních 

služeb pro více než 100 milionů klientů - jednotlivců i malých a středních podniků.  

 K produktům a službám, které poskytuje GE Money, patří osobní půjčky a 

podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty, konsolidace úvěrů, hypotéky, refinancování 

hypoték, depozita, investiční produkty, úvěrové pojištění, leasing automobilů, ale i 

poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů. Do finanční divize 

GE Capital spadají také všechny finanční společnosti s názvem GE Money. 

 V České republice působí dvě společnosti ze skupiny GE Money: GE Money Bank a 

GE Money Auto. 

 Po celou dobu své existence je GE synonymem kvality a špičkových technologií. Po 

několik let za sebou se stala nejobdivovanější společností světa. Vysvědčením kvality a zdraví 

firmy je její ratingové ohodnocení nejvyšším stupněm AAA. Z hlediska tržní kapitalizace 

patří GE mezi tři největší společnosti na světě. Je přítomna ve více než sto zemích světa 

a zaměstnává přes 315 tisíc pracovníků. Od září 2001 stojí v jejím čele Jeffrey Immelt. 

 Od roku 2005 je GE také celosvětovým partnerem olympijských her. Trvale přispívá k 

rozvoji jejich zázemí v mnoha oblastech - od staveb sportovních areálů až po budování 

městské infrastruktury. Pro olympijské hry konané v Čínské lidové republice GE navrhla a 

pomohla uskutečnit přes tři stovky dopravních, bezpečnostních, energetických, 

vodohospodářských, zdravotnických a jiných projektů. 

 V rámci svých aktivit se GE Money Bank zaměřuje na různé segmenty klientů. Nabízí 

široké spektrum běžných účtů a úvěrových produktů.  
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Běžné účty pro podnikatele 

 Nový účet Genius Business Optimal nabízí řešení, které je určeno přímo drobným 

firmám. Malé firmy podnikatelé, živnostníci a firmy s ročním obratem do 10 milionů Kč.  

 GEMB Vám půjčí na cokoli potřebujete. Jednoduše si vyberte správnou půjčku pro 

Vaše podnikání. MiniFlexi Business - Finanční rezerva s malým podnikatelským 

kontokorentním úvěrem 9 000 až 50 000 Kč, bez nutnosti dokládat daňové přiznání a historii 

hospodaření. Neplatíte poplatek za žádost o úvěr ani za poskytnutí úvěru. Úroky platíte pouze 

z čerpané části úvěrového rámce. S vybranými typy Kont a Běžných účtů neplatíte poplatek 

za rezervaci prostředků. S kontem Genius Business Complet platíte pouze poplatek za 

čerpání, a to pouze za měsíc, ve kterém finanční rezervu využijete. Úvěr můžete kdykoliv 

splatit nebo ukončit. Doba splatnosti je 12 měsíců s automatickým prodloužením v případě 

plnění sjednaných podmínek. Minimálně každý 180. den nepřetržitého čerpání 

kontokorentního úvěru musí být běžný účet, ke kterému je kontokorentní úvěr zřízen, alespoň 

jeden pracovní den v plusu.
2
 

Genius Business Optimal  

 Nabízí řešení, které je určeno přímo drobným firmám. V účtu Genius Business Optimal 

máte zvýhodněné přesně ty služby, které potřebujete a využíváte k rozvoji své firmy. Účet 

Genius Business Optimal umožňuje výběry hotovosti z bankomatů GE Money Bank v ČR 

zdarma. Pro lepší přehled nad svými výdaji a příjmy si můžete nechat zasílat elektronický 

výpis e-Výpis jedenkrát měsíčně, týdně nebo i denně při pohybu na účtu. Nebo si výpisy 

můžete nechat zasílat poštou. Účet Genius Business může mít modifikace Bronze, Silver, 

Gold – liší se ve výši poplatků.  

 S účtem Genius Business Bronze ušetříte na poplatcích za vklady na pobočkách GE 

Money Bank a výběry z bankomatů GE Money Bank v ČR - plaťte jen za služby, které 

opravdu využíváte. 

Produkty a služby: 

                                                 
2
 GE MONEY BANK. GEMB. Miniflexi business [online]. GEMB [24.9.2013]. Dostupné z: 

https://www.gemoney.cz/firmy/male/uvery/financni-rezerva-miniflexi-business 

https://www.gemoney.cz/firmy/male/ucty/bezne-ucty
https://www.gemoney.cz/firmy/male/uvery/financni-rezerva-miniflexi-business
https://www.gemoney.cz/firmy/prime-bankovnictvi/internet-banka#funkcnosti
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 50 ks tuzemských elektronických plateb včetně plateb z trvalých příkazů a inkas; 

 možnost získání úvěru Flexi Business s rámcem až 100 000 Kč; 

 platební debetní karta MasterCard Business nebo Maestro zdarma; 

 Internet Banka zdarma. 

 Potřebuje-li klient využít ještě více transakcí, banka nabízí množství tuzemských plateb 

o dalších 40 transakcí za 100 Kč nebo o 80 transakcí za 200 Kč připočtených k ceně za vedení 

konta.  

 Pro lepší přehled nad svými výdaji a příjmy si může nechat klient zasílat elektronický 

výpis e-Výpis jedenkrát měsíčně, týdně nebo i denně při pohybu na účtu. Nebo si výpisy 

může nechat zasílat poštou. 

Běžný korunový a devizový účet 

 Běžný účet v české i cizí měně s širokou škálou navazujících produktů a služeb slouží k 

zajištění potřeb spojených s podnikatelskou a provozní činností. Umožňuje realizovat 

hotovostní i bezhotovostní transakce prostřednictvím tuzemského či zahraničního platebního 

styku. 

Běžné účty vedeme v měnách CZK, EUR, USD, CHF, GBP. 

Genius Business Export/Import 100 

 Konto určené pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, které obchodují se 

zahraničím: 

 vedení a využívání 1 běžného účtu v CZK, výpisy měsíční/týdenní/denní-po 

pohybu poštou, nebo elektronicky; 

 měsíčně 100 prvních transakcí na běžném korunovém účtu ze skupiny: příchozí a 

odchozí elektronické transakce a operace s trvalými příkazy a inkasy; 

 měsíčně možnost dokoupit tuzemské platby o 40 nebo 80 transakcí na běžném 

korunovém účtu; 

https://www.gemoney.cz/firmy/male/uvery/provozni-uver-flexi-business
https://www.gemoney.cz/firmy/prime-bankovnictvi/internet-banka
https://www.gemoney.cz/firmy/prime-bankovnictvi/internet-banka#funkcnosti
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 vedení a využívání 1 spořicího účtu v CZK, výpisy dle navázaného běžného 

korunového účtu; 

 využívání 2 běžných účtů v EUR nebo USD, výpisy poštou nebo elektronicky 

(měna účtu dle Vašeho výběru);  

 vedení a využívání 2 spořicích účtů v cizí měně (1 účet v EUR a 1 účet v USD), 

výpisy dle navázaného běžného účtu v dané měně; 

 vedení a využívání 2 debetních platebních karet (Maestro, MasterCard Business) k 

běžnému účtu v CZK (dle Vašeho výběru); 

 vedení a využívání 1 internetové karty (MasterCard Internet) k běžnému účtu 

v CZK; 

 veškeré výběry z bankomatů GEMB v ČR; 

 změna PIN u debetních platebních karet v CZK prostřednictvím bankomatu GEMB 

v ČR; 

 využívání služby SMS Servis včetně 20 zaslaných SMS – svůj účet máte neustále 

pod kontrolou; 

 vedení a využívání služby přímého bankovnictví Internet Banky, Mobil Banky, 

Telefon Banky; 

 využívání služby Pre-avízo (informace o příchozí zahraniční platbě, která bude 

připsána na účet, je odeslána na zadanou e-mailovou adresu); 

 zřízení a vedení služby BankKlient; 

 zřízení a vedení služby VIP komerční servis; 

 zvýhodněné odchozí a příchozí zahraniční platby na všechny na všechny běžné účty 

v rámci konta Export/Import 100.
3
 

                                                 
3
 GE MONEY BANK. GEMB. Genius export import [online]. GEMB [24.9.2013]. Dostupné z: 

https://www.gemoney.cz/firmy/stredni/ucty/bezne-ucty/genius-export-import 
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Genius Business Export/Import 30 

Produkty a služby: 

 vedení a využívání 1 běžného účtu v CZK, výpisy měsíční/týdenní/denní-po 

pohybu poštou, nebo elektronicky; 

 měsíčně 30 prvních transakcí na běžném korunovém účtu ze skupiny: příchozí a 

odchozí elektronické transakce a operace s trvalými příkazy a inkasy; 

 měsíčně možnost dokoupit tuzemské platby o 40 nebo 80 transakcí na běžném 

korunovém účtu, 

 vedení a využívání 1 spořicího účtu v CZK, (výpisy dle navázaného běžného 

korunového účtu), 

 využívání 1 běžného účtu v EUR nebo USD, výpisy poštou nebo elektronicky 

(měna účtu dle Vašeho výběru), 

 vedení a využívání 1 spořicího účtu v EUR nebo USD, výpisy dle navázaného 

běžného účtu v dané měně (měna spořicího účtu je navázaná na měnu běžného účtu 

v cizí měně), 

 vedení a využívání 2 debetních platebních karet (Maestro, MasterCard Business) k 

běžnému účtu v CZK (dle Vašeho výběru), 

 vedení a využívání 1 internetové karty (MasterCard Internet) k běžnému účtu 

v CZK, 

 veškeré výběry z bankomatů GEMB v ČR, 

 změna PIN u debetních platebních karet v CZK prostřednictvím bankomatu GEMB 

v ČR, 
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 využívání služby SMS Servis včetně 20 zaslaných SMS – svůj účet máte neustále 

pod kontrolou, 

 vedení a využívání služby přímého bankovnictví Internet Banky, Mobil Banky, 

Telefon Banky, 

 využívání služby Pre-avízo (informace o příchozí zahraniční platbě, která bude 

připsána na účet, je odeslána na zadanou e-mailovou adresu), 

 zvýhodněné odchozí a příchozí zahraniční platby na všechny běžné účty v rámci 

konta Export/Import 30.
4
 

Podnikatelské úvěry 

Splátkový úvěr Expres Business – nezajištěný 

 Banka půjčí až 2 500 000 Kč. Výhodná příležitost pro Vaše plány. Neváhejte využít 

výhodný podnikatelský úvěr Expres Business. U nás vyřídíte vše rychle a bez složitého 

papírování – ušetříte spoustu času. Výše úvěru 40 000 – 2 500 000 Kč bez zajištění. Doba 

splatnosti 2 – 7 let. 

Produkty a služby: 

 do 24 hodin po podání potřebných dokladů víte, zda a za jakých podmínek Vám 

úvěr poskytneme; 

 možnost snížení základu daně o poplatky a úroky spojené s úvěrem; 

 možnost pojištění schopnosti splácet splátky pro případ pracovní neschopnosti, 

trvalé invalidity a smrti – BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. (mimo právnické 

osoby); 

 máte možnost si vybrat mezi anuitním a konstantním typem splácení. U 

konstantního typu splácení s indexovou úrokovou sazbou je předčasné 

splacení/mimořádnou splátka zdarma.
5
 

                                                 
4
 GE MONEY BANK. GEMB. Genius export import [online]. GEMB [24.9.2013]. Dostupné z: 

https://www.gemoney.cz/firmy/stredni/ucty/bezne-ucty/genius-export-import 
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Expres Business – zajištěný 

 S podnikatelským úvěrem Expres Business si můžete dovolit investovat do všeho, co 

pravě potřebujete. Půjčíme Vám až 5 000 000 Kč. Úvěr Vám ušijeme na míru a v co nejkratší 

době po dodání potřebných dokladů. 

Produkty a služby: 

 úvěr je poskytován až do výše 5 000 000 Kč; 

 splatnost úvěru je až 10 let; 

 schválení úvěru rozhodneme do 1 dne; 

 finanční prostředky obdržíte převodem na váš běžný účet nebo na kontokorentní či 

revolvingový účet; 

 investiční část úvěru lze splácet formou anuit (stejná splátka po celou dobu úvěru) 

nebo lze odděleně splácet jistinu úvěru a úrok; 

 provozní část úvěru splácíte dle svých potřeb; 

 úvěr je zajištěn nemovitostí, která nemusí být ve vašem vlastnictví; 

 přednostní odhad nemovitosti je zajištěn do 5 pracovních dnů, v případě objektů s 

podnikatelskou činností nebo s věcným břemenem do 10 dnů; 

 úroková sazba se stanovuje individuálně dle finanční stability klienta a rizikovosti 

financování z pohledu banky; 

 úvěr je možné předčasně splatit, splátky jistiny lze odložit; 

 splacenou část úvěru lze opakovaně načerpat na váš běžný účet.
6
  

                                                                                                                                                         
5
 GE MONEY BANK. GEMB. Expres business nezajištěný ze dne 24.září 2013 [online]. GEMB [24.9.2013]. 

Dostupné z: https://www.gemoney.cz/firmy/male/uvery/splatkovy-uver-expres-business-nezajisteny 

6
 GE MONEY BANK. GEMB. Expres business zajištěný [online]. GEMB [24.9.2013]. Dostupné z: 

https://www.gemoney.cz/firmy/male/uvery/splatkovy-uver-expres-business-zajisteny 

https://www.gemoney.cz/firmy/male/uvery/splatkovy-uver-expres-business-nezajisteny
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Investiční úvěry 

 Investiční úvěry slouží k financování vašich dlouhodobých potřeb, především k 

financování nákupu strojů, zařízení a nemovitostí nebo k jejich obnově. 

Produkty a služby: 

 úroková sazba se stanovuje individuálně; 

 výše čerpání vychází z Vašich potřeb; 

 Získáte prostředky na investice do rozvoje svého podnikání; 

 Obdržíte stabilní prostředky na financování svých dlouhodobých potřeb;  

 Oceníte individuální řešení financování v souladu s vaší potřebou; 

 výše úvěru 1 až 50 miliónů Kč (nejvýše však 75% hodnoty nemovitosti zastavené 

ve prospěch banky); 

 čerpání jednorázové, bez prokazování účelu použití úvěru, formou faktury, smlouvy 

a jiných dokladů; 

 úvěr můžete zpravidla čerpat již po návrhu na vklad zástavního práva 

k nemovitosti; 

 doba splatnosti až 15 let; 

 splácení pravidelnými měsíčními anuitními nebo lineárními splátkami s možností 

mimořádné splátky či předčasného splacení k datu fixace úrokové sazby; 

 zajištění zástavní právo v 1. pořadí k nemovitosti (nemovitost ve vlastnictví klienta 

nebo 3. osoby); 

 vinkulace pojištění nemovitosti. 

Financování zemědělské techniky 
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 GE Money Bank převzala v minulosti portfolio Agrobanky a.s., proto se specializuje na 

financování zemědělské techniky, půdy a tento předmět činnosti tvoří samostatný 

segment. GE Money Bank půjčí až 100% na financování zemědělské techniky. Klient 

může získat dotaci úroků z programu Zemědělec od PGRLF, a.s. Pro zemědělce do 40 let 

věku je dotace navýšena ještě o 1%.  

Produkty a služby: 

 splatnost úvěru 2 až 8 let. V případě dotace úroku od PGRLF může být splatnost 

úvěru maximálně 7 let; 

 financování všech značek strojů podle Vašeho výběru; 

 úvěr k financování nákupu nové i použité zemědělské techniky; 

 nedílnou součástí nabídky úvěru je i výhodné all risk pojištění; 

 kompletní poradenství a pomoc při žádosti a správě dotací ze strukturálních fondů 

Evropské unie; 

 úvěry v souladu s podmínkami PGRLF; 

 individuální splátkový kalendář v závislosti na sezónnosti v zemědělství; 

 možnost schválení úvěrového rámce na zemědělskou techniku. Získáte tak jistotu 

finančních prostředků na 12 měsíců a čas na výběr toho správného stroje, který 

potřebujete pro své podnikání.
7
 

Financování zemědělské půdy 

  Dlouhodobý hypoteční úvěr se splatností až 20 let, který Vám umožní koupit 

zemědělskou půdu do osobního vlastnictví a stabilizovat Vaše hospodaření. 

                                                 
7
 GE MONEY BANK. GEMB. Financování zemědělské techniky [online]. GEMB 

[24.9.2013].Dostupné:https://www.gemoney.cz/firmy/zemedelstvi-a-ekoenergie/uvery/financovani-zemedelske-

techniky  
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Produkty a služby: 

 minimální výše úvěru je 300 000 Kč (maximální výše není omezena); 

 půjčíme Vám až 100% kupní ceny zemědělské půdy; 

 splatnost úvěru až 20 let; 

 úvěrem lze financovat nákup státní i nestátní zemědělské půdy, ale i refinancovat 

úvěr od jiné banky, nebo refinancovat vlastní vynaložené prostředky na nákup 

zemědělské půdy; 

 úrokové sazby k tomuto úvěru jsou sjednávány individuálně a mohou být jak 

plovoucí, tak fixní (fixace na 1 rok až 10 let). Typ úrokových sazeb lze v průběhu 

splácení měnit; 

 úvěr je možné volit formou úvěrového rámce platného až 12 měsíců. Budete tak mít 

jistotu finančních prostředků a čas na uzavírání jednotlivých kupních smluv s 

prodávajícími. 

 

 

 Investiční úvěry pro zemědělce 

 Vhodné k financování investičních záměrů, jako je modernizace výroby, nákup nových 

strojů, výstavba či rekonstrukce výrobních a administrativních prostor nebo nákup 

technologií. 

 max. výše úvěru není stanovena, financování až 100% nákladů včetně DPH; 

 splatnost úvěru 10 let; 

 možnost odkladu splátek do doby ukončení výstavby / rekonstrukce; 

 zajištění úvěru závisí na předmětu úvěru; 

 možnost předčasné splátky po obdržení dotace; 
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 kompletní poradenství a pomoc při žádosti a správě dotací ze strukturálních fondů 

Evropské unie; 

 úvěry v souladu s podmínkami dotačních titulů; 

 individuální splátkový kalendář v závislosti na sezónnosti v zemědělství. 
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Příloha č. 3 - Česká spořitelna a.s. 

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

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

spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. Více než 5,3 

milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení 

na českém trhu. 

 Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních 

poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě se 16,6 miliony klientů v sedmi 

zemích, z nichž většina je členy Evropské unie. V červenci roku 2001 Česká spořitelna 

úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti 

banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a služeb a 

zefektivňování pracovních procesů. 

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

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

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

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

platebních karet, disponuje sítí 659 poboček a provozuje více než 1481 bankomatů a 

platbomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky 

s cennými papíry. 

 Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum Banka roku 2012 podeváté v řadě titul 

Nejdůvěryhodnější banka roku. Pavel Kysilka obhájil loňské první místo a stal se opět 

Bankéřem roku. V jedenáctém ročníku soutěže zabodovala také Hypotéka České spořitelny, 

která se stala Hypotékou roku. Titul Nejdůvěryhodnější banka roku se uděluje na základě 

hlasování veřejnosti a o ostatních titulech rozhoduje odborná porota. Cílem soutěže 

Fincentrum Banka roku 2012 je ocenění služeb a produktů bank působících v České 

republice. Základním kritériem je zaměření bank na drobnou klientelu.
8
 

                                                 
8
 ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS. Profil České spořitelny  [online]. ČSAS [11.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d00014413 11.9.2013   
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 Česká spořitelna iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V lednu 2008 stála u 

zrodu Poradny při finanční tísni, nezávislé organizace, prvním svého druhu v ČR. 

Běžné účty pro podnikatele 

Firemní účet ČS  

 Firemní účet ČS je určen pro malé firmy, podnikatelé, svobodná povolání, bytová 

družstva a společenství vlastníků jednotek a neziskový sektor.  

Produkty a služby poskytované k Firemnímu účtu České spořitelny jsou rozděleny na: 

 Standard, 

 Transakce,  

 Speciál. 

Součástí Firemního účtu České spořitelny je vždy zdarma:  

 vyhotovení měsíčního papírového nebo elektronického výpisu; 

 zřízení trvalých příkazů / souhlasů s inkasem. 

Produkty a služby Standard: 

 rychlé informace o zůstatku na účtu formou SMS; 

 neomezený počet zůstatkových SMS bez poplatků za jednotlivé zůstatkové SMS; 

 lepší úročení zůstatku na Firemním účtu České spořitelny; 

 povolené přečerpání účtu až do výše 50 tis. Kč; 

 SERVIS 24 - Telebanking, Internetbanking, GSM banking; 

 mezinárodní embossovaná karta: Visa Business umožňující bezkontaktní platby; 

 výběr jednotlivých produktů Standard, Transakce a Speciál k Firemnímu účtu 

České spořitelny; 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_007045.XML
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/PRODUCT_DESCRIPTION_CS_PI01_000000.XML
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/product_cs_252.xml
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_6984.xml
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 výhodné hotovostní výběry v nejširší síti bankomatů v ČR a skupiny Erste 

v zahraničí; 

 platby za zboží a služby u obchodníků prostřednictvím platebních karet; 

 bezhotovostní úhrady plateb pomocí jednorázových příkazů v České republice i do 

zahraničí; 

 bezhotovostní úhrady pravidelně se opakujících plateb, pomocí trvalých příkazů k 

úhradě a souhlasů s inkasem, telefon, pojistné, plyn, elektřina, nájem atd. 

Transakce 

 Jde o balíčky níže uvedených transakcí za zvýhodněnou cenu. Zahrnují daný počet 

tuzemských transakcí v Kč za kalendářní měsíc a za cenu odpovídající vybranému počtu 

transakcí, viz Sazebník. 

  Elektronické transakce obsahují platební příkaz zadaný prostřednictvím přímého 

bankovnictví (s výjimkou Telefonického bankéře). 

 Komplexní transakce platební příkaz zadaný prostřednictvím přímého bankovnictví (s 

výjimkou Telefonického bankéře), bankomatu nebo platbomatu, došlou platbu, realizaci 

trvalého příkazu, realizaci souhlasu s inkasem, vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu 

Banky na účty vedené v Bance, výběr hotovosti debetní kartou vydanou Bankou z bankomatu 

Banky, výběr hotovosti debetní kartou vydanou Bankou při platbě debetní kartou u 

obchodníka – Cashback, dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu nebo služby 

SERVIS 24 (s výjimkou Telefonického bankéře). 

Produkty a služby Speciál 

 Jde o produkty a služby, které jsou dobrovolně volitelné k firemnímu účtu. Klient má 

možnost se rozhodnout, zda chce využít těchto služeb. Klient má možnost své nastavení 

kdykoli změnit, zdarma vedení účtu, sestavení měsíčních výpisů, nastavení trvalých příkazů a 

souhlasů s inkasem a pomoc v nepříjemných životních situacích. 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/bankomaty_iepb.xml
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 Pojištění klíčových osob ve firmě pro případ smrti či invalidity, jistota vyplacení 

finančních prostředků nutných např. k úhradě kontokorentu či jiných závazků z podnikání. 

Možnost pojistit až 3 osoby. 

 Pojištění podnikání představuje jednoduché a komplexní pojištění podnikatelů a firem, 

zahrnuje možnost pojištění movitého, nemovitého majetku, odpovědnosti, přerušení provozu 

či silniční dopravy. 

 Cestovní pojištění ve variantě Comfort ke kartě - pojištění pro cesty do zahraničí s 

trvalou platností po celém světě a pojistným krytím léčebných výloh až 1,5 mil. Kč. Ve 

variantě Comfort Family možnost pojistit i rodinné příslušníky. Pojištění platební karty a 

osobních věcí Vám zajistí náhradu prostředků z neoprávněných transakcí kartou až do výše 90 

tis. Kč a mnoho dalších výhod. 

Základní operace s produktem:  

 výběr jednotlivých produktů Standard, Transakce a Speciál k Firemnímu účtu 

České spořitelny; 

 výhodné hotovostní výběry v nejširší síti bankomatů v ČR a skupiny Erste 

v zahraničí; 

 platby za zboží a služby u obchodníků prostřednictvím platebních karet; 

 bezhotovostní úhrady plateb pomocí jednorázových příkazů v České republice i do 

zahraničí; 

 bezhotovostní úhrady pravidelně se opakujících plateb, pomocí trvalých příkazů k 

úhradě a souhlasů s inkasem, telefon, pojistné, plyn, elektřina, nájem atd.
9
 

 

 

Běžný účet v české měně 

                                                 
9
 ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS. Product [online]. ČSAS [11.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/product_cs_263.xml 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/product_cs_273.xml
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/PRODUCT_CS_OT01_025385.XML
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/PRODUCT_CS_OT01_025370.XML
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/PRODUCT_CS_OT01_025370.XML
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/bankomaty_iepb.xml
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 Běžný účet v české měně slouží k zajištění potřeb spojených s podnikatelskou a 

provozní činností. 

Produkty a služby: 

 jednoduchá a efektivní správa firemních financí; 

 mezinárodní služební platební karty umožňující rovněž bezkontaktní platby; 

 možnost bezhotovostního placení za zboží a služby v síti obchodů akceptujících 

platební karty; 

 možnost využití telefonu nebo počítače (SERVIS 24 GSM banking, SERVIS 24) 

pro: pohodlné ovládání účtu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu; 

 možnost sjednání kontokorentního úvěru k běžnému účtu; 

 trvalé příkazy k úhradě a inkasu umožňující provádění pravidelně se opakujících 

plateb a žádostí o inkaso; 

 volitelné inkaso z účtu vybraným protiúčtům s možností stanovení maximální výše 

inkasované částky; 

 trvalý příkaz pro pravidelný převod veškerých finančních prostředků nad klientem 

stanovenou částku; 

 možnost doplnění peněžních prostředků na účet při poklesu pod pevně stanovenou 

částku - regulace zůstatku na účtu prostřednictvím trvalého příkazu; 

 možnost využití lepšího úročení volných prostředků na vkladovém účtu;  

 možnost vybírat i vkládat hotovost na pobočkách České spořitelny; 

 výběry hotovosti v nejrozsáhlejší síti bankomatů; 

 možnost jednorázově nebo pravidelně investovat do podílových listů 

prostřednictvím investičních podílových fondů Investiční společnosti České 

spořitelny s možností zpětného odkupu; 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_6984.xml
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/GSM_banking_all.xml
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/PRODUCT_DESCRIPTION_CS_PI01_000000.XML
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/KT_k_BU_all.xml
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/PRODUCT_DESCRIPTION_CS_PI01_010899.XML
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/pobocky_iepb.xml
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/bankomaty_iepb.xml
http://www.iscs.cz/
http://www.iscs.cz/
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 zmocnění k nakládání s prostředky na účtu dalším osobám; 

 vklady na běžných účtech jsou ze zákona pojištěny. 

Běžný účet v cizí měně 

 Běžný účet v cizí měně s širokou škálou navazujících produktů a služeb. Klient může 

mít vedeno více běžných devizových účtů v různých i stejných měnách. 

Běžný účet v cizí měně je možné zřídit ve vybraných měnách z kurzovního lístku České 

spořitelny (EUR, USD, CHF, GBP, CAD, DKK, JPY, SEK).  

Produkty a služby: 

 jednoduchá a efektivní správa financí v měnách EUR, USD, CHF, GBP, CAD, 

DKK, JPY, SEK; 

 možnost zmocnění dalších osob k nakládání s prostředky na účtu; 

 realizace hotovostních a bezhotovostních plateb v libovolné měně uvedené v 

kurzovním lístku České spořitelny a v českých korunách; 

 bezhotovostní úhrady plateb prostřednictvím jednorázových příkazů k úhradě a 

trvalých příkazů; 

 moderní nakládání s prostředky na účtu a využití osobního počítače pro ovládání 

účtu, snadný přístup k hotovosti prostřednictvím široké sítě poboček České 

spořitelny, možnost bezhotovostního zřízení vkladového účtu; 

 ke každému běžnému účtu mohou být klientovi vedeny další účty (účty s 

předčíslím, podúčty), jejichž zřízení je však podmíněno existencí základního 

běžného účtu; 

 vklady na běžných účtech jsou ze zákona pojištěny; 

 bezhotovostní úhrady pravidelně se opakujících plateb pomocí trvalých příkazů k 

úhradě, souhlasů s inkasem, trvalých příkazů k inkasu; 
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 bezhotovostní úhrady plateb v tuzemsku i v zahraničí pomocí jednorázových 

příkazů a ostatních platebních instrumentů; 

 hotovostní vklady a výběry; 

 možnost blokace zůstatku na žádost klienta. 

Podnikatelské úvěry 

Neúčelový úvěr 

 Neúčelový úvěr až na 6 milionů je vhodný pro menší firmy a podnikatele, kteří 

podnikají alespoň 2 roky. Navíc ho můžete využít pro pokrytí dřívějších úvěrů a půjček a 

kombinovat s dalšími úvěry. Úvěr je zajištěn nemovitostí. 

Produkty a služby: 

 úvěr schvalujeme do druhého dne; 

 stačí vám jen daňové přiznání a list vlastnictví; 

 neplatíte žádné poplatky za vyřízení, vedení, předčasné splacení ani mimořádné splátky; 

 nemusíte dokládat, za co peníze utratíte; 

 peníze můžete čerpat až 8 let; 

 vyberete si pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbu; 

 sami si zvolíte datum splátek; 

 splácet je možné pravidelně, nepravidelně i jednorázově; 

 můžete zvolit pravidelné splátky ve stejné výši, nebo aby se vám snižovaly; 

 až o 5 měsíců si můžete odložit splácení.
10

 

                                                 
10

 ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS. Product [online]. ČSAS [11.9.2013]. Dostupné z:  

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/open_product_103.xml 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/open_product_103.xml
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Firemní úvěr 

 Firemní úvěr od 50 tisíc do 1 milion korun je ideální pro malé firmy a podnikatele, kteří 

preferují předem stanovený splátkový plán a rozložení splácení do delšího období. 

Produkty a služby: 

 1 – 50 milionů Kč; 

 vyřízení je rychlé a jednoduché; 

 papírování je minimální; 

 splácet můžete až 6 let; 

 zajištění je pouze směnkou, úvěr není nutné zajišťovat nemovitostí; 

 nemusíte dokládat účel při čerpání peněz.
11

 

Investiční úvěr 5 PLUS 

 Investiční úvěr 5 PLUS do 5 milionů korun se splatností až 8 let je ideální pro malé 

firmy a podnikatele a také pro začínající podnikání. 

Produkty a služby: 

 pouze 5 dokladů stačí předložit k získání peněz; 

 už do 5 dnů vyřídíme vaši žádost o úvěr; 

 až o 5 měsíců si můžete odložit splácení; 

 můžete využít garantovanou pevnou úrokovou sazbu, speciální pro tento úvěr; 

 čerpat peníze můžete jednorázově i průběžně.
12

 

                                                 
11

 ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS. Product [online]. ČSAS [11.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/open_product_99.xml 
12

 ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS. Product [online]. ČSAS [11.9.2013]. Dostupný z: 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/open_product_100.xml   

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/open_product_100.xml
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Investiční úvěr 

 Investiční úvěr je ideální pro malé firmy a podnikatele. Navíc ho můžete využít pro 

pokrytí dřívějších úvěrů a půjček a kombinovat s dalšími úvěry. Klienti mohou naplno a 

využít nových příležitosti. Peníze mohou použít na nákup strojů, zařízení kanceláře, vozový 

park, koupi cenných papírů, obchodních podílů a další investice. 

Produkty a služby: 

 banka půjčí kolik potřebujete dle vašich finančních výsledků; 

 peníze může klient splácet až 8 let; 

 klient splácí podle své potřeby: pravidelně, nepravidelně i jednorázově; 

 způsob zajištění individuálně; 

 klient může zvolit pevnou či pohyblivou úrokovou sazbu. 

Nabídka speciálně upravených podmínek pro:  

 zemědělce na nákup zemědělských strojů; 

 svobodná povolání; 

 výrobce energie z obnovitelných zdrojů. 

Investiční úvěr je také možné využít na míru společně s podporou programů:  

 Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF); 

 Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB); 

 Financování energeticky úsporných projektů (FINESA); 

 Evropské investiční banky.
13

 

Komerční hypotéka 

                                                 
13

 ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS. Product [online]. ČSAS [11.9.2013].Dostupný z: 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/open_product_102.xml 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/open_product_102.xml
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 Komerční hypotéka až na 15 milionů korun je vhodná pro právnické osoby i 

podnikatele, kteří potřebují koupit, postavit nebo opravit nemovitost pro své podnikání. 

Rovněž může pomoci vypořádat majetkové poměry či splatit jiný úvěr.  

Produkty a služby: 

 splácení je možné po libovolných částkách až 15 let; 

 není nutné, aby nemovitost sama vydělávala – hypotéku splatíte z příjmů firmy; 

 zajištění směnkou a zástavním právem; 

 můžete zvolit pevnou či pohyblivou úrokovou sazbu; 

 ČS poskytuje individuální servis, komplexní péči a poradenství zdarma.
14

 

Business hypotéka 

 Business hypotéka až na 20 milionů je určena fyzickým osobám, které chtějí koupit, 

postavit nebo opravit nemovitost k pronájmu i vlastnímu podnikání. Rovněž může pomoci 

vypořádat majetkové poměry či splatit předchozí úvěr. 

 splatnost až 15 let; 

 bytové a činžovní domy; 

 penziony, restaurace; 

 provozovny, polyfunkční domy, ostatní nebytové prostory; 

 nemovitosti částečně určené k bydlení; 

 bez dokládání příjmu; 

 klient neplatí žádné poplatky navíc, realitní, právní ani notářské služby; 

 splátky z pronájmu.
15

 

                                                 
14

 ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS. Product [online]. ČSAS [11.9.2013 Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/open_product_113.xml 
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 ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS. Product [online]. ČSAS [11.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/open_product_113.xml 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/open_product_113.xml
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Příloha č. 4 - Raiffeisenbank a. s.  

 Raiffeisenbank a. s. je jednou z největších a nejvýznamnějších bank na trhu v České 

republice. Nabízí široké spektrum služeb pro soukromé i podnikové klienty. Její dynamický 

rozvoj se odráží také v celé řadě ocenění a celkovému růstu aktiv. 

 Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum 

bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s 

eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008. Raiffeisenbank obsluhuje 

klienty v síti více než 120 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby 

specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců.  

 Banka v roce 2011 vytvořila zisk ve výši 2,22 miliardy korun, což představovalo nárůst 

o 22 procent, zároveň došlo k výraznému posílení kapitálu banky. Celková aktiva přesahují 

200 miliardy korun, Raiffeisenbank je tak 5. největší bankou v ČR. Banka zaměstnává 3000 

lidí. 

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

soutěži Banka roku je Raiffeisenbank pravidelně vyhlašována „Nejdynamičtější bankou 

roku“. eKonto získalo v roce 2011 počtvrté v řadě získalo titul pro nejlepší účet. 

Raiffeisenbank rovněž získala titul pro nejlepší banku v České republice od magazínu Global 

Finance i PwC. V soutěži Zlatá koruna banka loni získala 1. místo v kategoriích přímé 

bankovnictví, podnikatelské účty a podnikatelské úvěry. 

 Majoritním akcionářem je se 75 procenty rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank 

International AG (RBI). která vznikla v říjnu 2010 spojení Raiffeisen International a části 

RZB. Dalšími akcionářem je RB Prag-Beteiligungs GmbH, která drží 25 procent. RBI 

zajišťuje služby firemním a investičním klientům v Rakousku a dále obsluhuje klienty v řadě 

zemí střední a východní Evropy.  

 Skupina Raiffeisen získává pravidelně od prestižních časopisů Euromoney, Global 

Finance i The Banker ceny pro "Nejlepší banku ve střední a východní Evropě", síťové banky 

navíc získávají ocenění pro nejlepší banky v daných zemích regionu. 
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 Raiffeisenbank a.s. od samého počátku aktivně nabízí služby s důrazem na zohlednění 

specifických potřeb klientů v různých regionech. Vedle svých ryze obchodních aktivit se 

banka angažuje v souladu se 140letou tradicí jména Raiffeisen rovněž v řadě veřejně 

prospěšných aktivit, zahrnujících např. oblast kultury, vzdělávání či charitativní projekty.
16

 

 Raiffeisenbank přistoupila ke Kodexu chování mezi bankami a klienty jako jedna z 

prvních bank v České republice, přičemž jeho podmínky začala plnit od 1. dubna 2006. 

Základním motivem vytvoření celého Kodexu je poskytnout klientům dostatečný přístup k 

informacím a udržovat vůči nim vysoký standard chování, na který se mohou kdykoli 

spolehnout. Kodex především zajišťuje klientům právo na získání informací.
17

 

 Raiffeisenbank svým klientům nabízí účet eKonto, který dlouhodobě patří mezi 

nejoceňovanější osobní účty odbornou veřejností i klienty. 

 Klientům, kteří splní věrnostní podmínky u eKonta, dává banka každý měsíc bonus za 

vedení účtu ve výši 20 korun. Tato částka je spíše symbolická, má spíše zdůraznit naší 

proklientskou orientaci. Již na přelomu let 2008 a 2009 jsme se také rozhodli provázat bonus s 

charitativním rozměrem - klient má možnost se této částky vzdát ve prospěch charity. 

 Charitativní prvek eKonta je na českém bankovním trhu unikátní. Do programu jsou 

momentálně zařazeny tři neziskové subjekty (Konto Bariéry, Český červený kříž, Pomozte 

dětem). Klient si ve svém internetovém bankovnictví může zvolit, které nadaci chce svůj 

bonus měsíčně věnovat, a banka tuto částku po jednoduché operaci přes internet banking 

začne pravidelně posílat na účet zvolené nadace.  

 Celková částka poskytnutá přes eKonto na charitu tak dosáhla v roce 2011 již 2 milionů 

korun.
18
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 RAIFFEISENBANK. RB. O bance [online]. RB [15.9.2013]. Dostupné z: http://www.rb.cz/o-bance/o-

bance/profil-banky/ 
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 RAIFFEISENBANK. RB. Kodex chování [online]. RB [15.9.2013]. Dostupné z: http://www.rb.cz/o-bance/o-

bance/kodex-chovani/ 
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 RAIFFEISENBANK. RB. O nás [online]. RB [15.9.2013]. Dostupné z: 
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Běžné účty pro podnikatele 

 Běžné účty jsou určeny pro komplexní a efektivní správu Vašich financí a provádění 

hotovostního a bezhotovostního platebního styku. Raiffeisenbank nabízí širokou paletu 

podnikatelských účtů, od účtů pro začínající podnikatele, neziskové organizace, svobodná 

povolání, právnické osoby atd. Pro potřeby diplomové práce byly vybrány následující. 

Podnikatelské eKonto START 

Firemní účet pro začínající podnikatele Vám nabízí unikátní „startovací“ program 

podpory pro začátek podnikání. Tyto nadstandardní služby jsou přesně stavěné podle potřeb 

začínajících podnikatelů. 

Podnikatelské eKonto KOMPLET 

Účet je určen podnikatelům, kteří potřebují stabilní banku, často provádí platební 

transakce, vybírají hotovost nebo využívají kontokorent. 

Produkty a služby: 

 neomezený počet tuzemských transakcí zadaných v internetovém bankovnictví; 

 neomezený počet výběrů z bankomatu kterékoli banky v ČR i v zahraničí; 

 vedení účtu až v 9 světových měnách současně; 

 pojištění Asistenční služby pro podnikatele - včetně Právní asistence; 

 2x embosovaná platební karta; 

 bezpečné internetové bankovnictví; 

 správa kontokorentního úvěru; 

 sleva 300 korun na paušální poplatek při aktivním využívání účtu.
19
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 RAIFFEISENBANK. RB. Podnikatelské ekonto [online]. RB [3.10.2013]. Dostupné z: 

http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-

ekonto-komplet/ 

http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto-start/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto-start/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto-komplet/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto-komplet/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto-komplet/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto-komplet/
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Podnikatelské eKonto BUSINESS 

Účet je určen klientům, kteří využívají bankovní služby v menším rozsahu. Podmínkou 

využívání je  součet příchozích plateb alespoň 100 tisíc Kč měsíčně a zároveň měsíčně 

minimálně 2 příchozí a 5 odchozích transakcí.  

Produkty a služby: 

 20 transakcí v ceně; 

 embosovaná platební karta; 

 vedení účtu v dalších měnách – až 8 měn; 

 bezpečné internetové bankovnictví; 

 sleva 300 Kč na paušální poplatek při aktivním využívání účtu. 

Podnikatelské eKonto 

Je určeno podnikatelům, kteří  potřebují stabilní banku s širokou nabídkou služeb. Často 

provádí platební transakce, vybírají hotovost z bankomatu nebo využívají kontokorent. 

Podnikatelský účet eKonto a jeho služby Vám zajistí bezpečnou a pohodlnou správu 

podnikatelských financí. Zároveň klient získá spořicí účet Podnikatelské eKonto Plus s 

výhodnou úrokovou sazbou. 

Produkty a služby: 

 neomezený počet tuzemských transakcí zadaných v internetovém bankovnictví; 

 neomezený počet výběrů z bankomatu kterékoli banky v ČR i v zahraničí; 

 vedení účtu až v 9 světových měnách současně; 

 pojištění Asistenční služby pro podnikatele - včetně Právní asistence; 

 2x embosovaná platební karta; 

http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto-business/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto-business/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto/
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 bezpečné internetové bankovnictví; 

 správa kontokorentního úvěru; 

 sleva 300 korun na paušální poplatek při aktivním využívání účtu.
20

 

Multiměnový firemní účet 

Určen klientům, kteří chtějí mít finance nepřetržitě pod kontrolou. Tento účet společně se 

souvisejícími službami zajistí pohodlnou a bezpečnou správu firemních financí. 

Produkty a služby: 

 žádné paušální poplatky za vedení účtu, internetového bankovnictví, GSM a 

telefonního bankovnictví v případě, že bance svěříte hlavní transakce své firmy; 

 až 9 měn na jednom účtu; 

 nedochází k nevyžádané konverzi měn v jednotlivých složkách účtu; 

 jasný a aktuální přehled o pohybech na účtu 24 hodin denně, 365 dní v roce; 

 diskrétnost a maximální bezpečnost prováděných transakcí; 

 splňuje všechny požadavky moderního podnikání - přehlednost všech operací i 

snadnou obsluhu a bezpečnost; 

 vedle českých korun na něm můžete disponovat ještě devíti zahraničními měnami 

(EUR, USD, GBP, CHF, JPY, CAD, HUF, PLN);  

 při zahraničních platbách nedochází k nevyžádané konverzi; 

 přehledné zobrazení aktuálního stavu peněžních prostředků a veškeré finanční 

operace za celou historii vedení účtu; 

                                                 
20

 RAIFFEISENBANK. RB. Podnikatelské ekonto [online]. RB [3.10.2013]. Dostupné z: 

http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-

ekonto-komplet/ 

http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/multimenovy-firemni-ucet/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/multimenovy-firemni-ucet/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto-komplet/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/podnikatelske-ekonto-komplet/
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 každé uskutečněné operaci můžete být okamžitě informováni; 

 účet lze obsluhovat v jakoukoli denní dobu, z domova i ze zahraničí 

prostřednictvím internetu, PDA, WAP, mobilního telefonu nebo s pomocí 

telefonního bankéře; 

 lze využít i klasických prostředků obsluhy jako jsou pošta, fax či osobní návštěva 

firemního poradce.
21

 

Podnikatelské úvěry 

 Získání podnikatelského úvěru je stejně jako u jiných bank podmíněno aktivním 

podnikatelským účtem. Klient může získat úvěr na základě tzv. scoringu chování, kdy banka 

sama nabídne klientovi limit pro kontokorent nebo splátkový úvěr. V případě, kdy klient 

nemá na svém účtu nabídku úvěru nebo jsou jeho potřeby vyšší než přednastavené limity 

dokládá bance dvě poslední daňová přiznání včetně rozvahy a výsledovky v plném rozsahu a 

poslední ukončené průběžné kvartální výkazy. Banka na základě těchto dokladů provede 

prvotní finanční analýzu. 

Podnikatelská rychlá půjčka 

 Je určena klientům, kteří  rychle potřebují peníze pro své podnikání. Podnikatelská 

rychlá půjčka je splátkový úvěr vhodný k financování investic i provozu. 

Produkty a služby: 

 bezproblémové splácení úvěru po celou dobu jeho trvání; 

 čerpání prostředků z podnikatelského úvěru na firemní účet vedený u 

Raiffeisenbank; 

 podnikatelský úvěr bude doplacen v řádném termínu; 

 nabídka je platná pro firmy s ročním obratem do 50 miliónů korun; 

                                                 
21

  RAIFFEISENBANK. RB. Multiměnový účet [online]. RB [11.9.2013] Dostupné z: http://www.rb.cz/firemni-

finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/multimenovy-firemni-ucet/ 

http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/multimenovy-firemni-ucet/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/podnikatelske-ucty/bezne-ucty/multimenovy-firemni-ucet/
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 rychlé schválení úvěru; 

 možnost půjčky až do výše 7,5 milionů; 

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

 volba typu úvěru – účelový nebo neúčelový; 

 stačí Vám předložit jedno daňové přiznání za poslední uzavřené účetní období; 

 sami si volíte dobu fixace úrokové sazby; 

 zdarma pojištění úvěru pro případ smrti a trvalých následků způsobených úrazem 

pro podnikatele; 

 zvýhodněná úroková sazba; 

 prostředky na investici profinancujeme zpětně, a to až 12 měsíců od jejich 

vynaložení; 

 čerpání až 20% z výše účelového úvěru na cokoli.
22

 

Investiční úvěr 

 Potřebuje-li obnovit nebo rozšířit zařízení firmy, má možnost využít investiční úvěr na 

financování strojů, zařízení, dopravních prostředků a jiných technologií. 

Produkty a služby: 

 úvěr do výše 50 miliónů Kč; 

 splatnost až 15 let; 

 odklad splátek až na 2 roky; 

 možnost individuálního splátkového kalendáře; 

                                                 
22

 RAIFFEISENBANK. RB. Podnikatelská rychlá půjčka  [online]. RB [11.9.2013]. Dostupné z: 

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

http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/uvery-a-financovani/podnikatelska-rychla-pujcka/
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 řešení na míru; 

 fixace sazby na volitelné období; 

 možnost čerpání v cizí měně; 

 poskytnutí i bez zajištění nemovitostí; 

 možnost investovat dřív, než začne  investice do podnikání generovat dostatečné 

množství vlastních zdrojů; 

 čerpání účelové proti předloženým fakturám, kupní smlouvě nebo jiným 

dohodnutým podkladům, jednorázové nebo postupné; 

 úvěr je možné poskytnout i bez zajištění nemovitosti.
23

 

HYPOkredit 

 Potřebuje-li klient půjčku na realizaci svých podnikatelských plánů a můžete ručit 

nemovitostí.  Hypokredit je jednoduchým řešením. 

Produkty a služby: 

 výše úvěru 1 až 50 miliónů Kč (nejvýše však 75% hodnoty nemovitosti zastavené 

ve prospěch banky); 

 čerpání jednorázové, bez prokazování účelu použití úvěru, formou faktury, 

smlouvy a jiných dokladů; 

 peníze jsou poskytnuty na běžný účet klienta vedený u Raiffeisenbank; 

 úvěr můžete zpravidla čerpat již po návrhu na vklad zástavního práva 

k nemovitosti; 

 doba splatnosti až 15 let, v případě provozních potřeb do 2 let; 

                                                 
23

 RAIFFEISENBANK. RB. Investiční úvěr [online]. RB [11.9.2013]. Dostupné z: http://www.rb.cz/firemni-

finance/firmy/uvery-financovani-obchodu-azaruky/uvery/investicni-uver/ 

http://www.rb.cz/firemni-finance/firmy/uvery-financovani-obchodu-azaruky/uvery/investicni-uver/
http://www.rb.cz/firemni-finance/firmy/uvery-financovani-obchodu-azaruky/uvery/investicni-uver/
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 splácení pravidelnými měsíčními anuitními nebo lineárními splátkami s možností 

mimořádné splátky či předčasného splacení k datu fixace úrokové sazby; 

 zajištění zástavní právo v 1. pořadí k nemovitosti (nemovitost ve vlastnictví klienta 

nebo 3. osoby); 

 vinkulace pojištění nemovitosti. 
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Příloha č. 5 - LBBW Bank CZ a.s. 

 Banka působí na českém trhu od roku 1991 a za dobu svého působení si zde vybudovala 

pozici moderní, univerzální banky poskytující služby té nejvyšší kvality a rychle reagující na 

všechny potřeby klientů. 

 Banka v minulosti několikrát změnila akcionáře a své obchodní jméno. Pod názvem 

LBBW Bank CZ a.s. banka vystupuje od 17. 9. 2008. Do té doby banka působila na českém 

trhu pod názvem BAWAG Bank CZ a.s., která vznikla 31. 3. 2005 fúzí společností BAWAG 

Bank CZ a.s. (dříve Interbanka, akciová společnost) a BAWAG International Bank CZ a.s. 

(dříve Dresdner Bank CZ a.s.). BAWAG Bank CZ a.s. patřila do rakouské finanční skupiny 

BAWAG PSK.
24

 

 LBBW Bank CZ a.s. je středně velkou, moderní a universální komerční bankou, která 

svým klientům poskytuje prvotřídní produkty a služby v oblastech firemního, osobního, 

investičního a mezinárodního bankovnictví a také v oblasti aktivit na finančních trzích. V roce 

2008 byla LBBW Bank odborníky vyhlášena jako třetí Nejdynamičtější banka roku v soutěži 

„Banka roku“. 

 Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) je jak komerční bankou, tak centrální bankou 

spořitelen v Baden-Württembersku, Sasku a Porýní-Falcku. Klíčovými aktivitami je 

poskytování služeb soukromým osobám ve více než 200 pobočkách, stejně tak i firemním 

klientům a spořitelnám. Dále se banka zaměřuje na financování nemovitostí, obchodování na 

kapitálových trzích s bankami, spořitelnami a institucionálními investory. LBBW je jednou 

z největších bank v Německu. Centrála LBBW se nachází ve Stuttgartu, Karlsruhe, 

Mannheimu a v Mohuči.
25

 

  V současné době má v České republice 19 poboček, které se nacházejí ve všech 

větších regionech. Vybrané pobočky mají otevřeno i o víkendu. Banka je známa jako inovátor 

                                                 
24

 LBBW BANK CZ. LBBW. Historie [online]. LBBW [6.10.2013]. Dostupné z: http://www.lbbw.cz/cs/o-

nas/profil-lbbw-bank-cz-a-s/historie.shtml   

25
 LBBW BANK CZ. LBBW. O nás [online]. LBBW [6.10.2013]. Dostupné z: http://www.lbbw.cz/cs/o-

nas/index.shtml 
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v oblasti úvěrových (konsolidace stávajících úvěrů nebo refinancování hypotéky) 

a vkladových produktů. 

 Plné začlenění banky do silné finanční skupiny LBBW (Landesbank Baden-

Württemberg) s velice dobrým ratingem pro klienty představuje jednak rozšíření produktů 

a služeb, a jednak přístup k rozsáhlým zkušenostem spolu s detailní znalostí jednotlivých 

regionů. Skupina LBBW systematicky roste a dnes je silnou finanční skupinou, plně 

orientovanou na kapitálový trh a na potřeby klientů. LBBW nabízí kompletní nabídku 

finančních služeb a produktů. 

 Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) je jak komerční bankou, tak centrální bankou 

spořitelen v Baden-Württembersku, Sasku a Porýní-Falcku. Podle bilanční sumy ve výši 

372,8 mld. EUR (údaj k 30. 6. 2012), je LBBW jednou z největších bank v Německu a její 

klíčový trh Baden-Württemberska je tím nejdůležitějším. Klíčovými aktivitami je poskytování 

služeb soukromým osobám, stejně tak i firemním klientům, zejména malým a středně velkým 

společnostem a spořitelnám. Dále se banka zaměřuje na financování nemovitostí, 

obchodování na kapitálových trzích s bankami, spořitelnami a institucionálními investory. 

 Společně se svými regionálními bankami Baden-Württembergische Bank (BW-Bank), 

Rheinland-Pfalz Bank a Sachsen Bank, obsluhuje LBBW více než jeden milión soukromých 

osob a 27 000 firemních klientů ve více než 200 pobočkách, přičemž již mnoho let byly 

hlavní bankou pro většinu těchto klientů. Podpora v přístupu na mezinárodní trhy spolu 

s odbornými a inovativním způsobem komplexního financovaní hraje významnou roli pro 

menší a středně velké společnosti. Specializované dceřiné společnosti, kterými například jsou 

leasingové, factoringové, nemovitostní firmy nebo společnosti zabývající se správou aktiv 

doplňují nabídku produktů a služeb skupiny LBBW. LBBW je jednou z největších bank 

v Německu. Centrála LBBW se nachází ve Stuttgartu, Karlsruhe, Mannheimu a v Mohuči. 

Běžné účty pro podnikatele  

IQ Podnikatelský účet 

 IQ Podnikatelský účet je balíček komplexních bankovních produktů a služeb spojený 

s běžným účtem, který Vám usnadní správu a kontrolu Vašich podnikatelských financí. Sami 

si vyberete tu nejlepší variantu IQ Podnikatelského účtu tak, aby přesně odpovídala potřebám 
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Vašeho podnikání. Je určen pro podnikatele (fyzické osoby) a pro menší a středně velké firmy 

(právnické osoby) s obratem do 30 mil. Kč. 

 Variantu IQ Podnikatelského účtu si klient volí podle toho, jak často provádí domácí 

nebo zahraniční platební transakce, zda preferuje osobní návštěvu na pobočce, nebo naopak 

potřebuje mít přístup k účtům 24 hodin denně prostřednictvím internetového bankovnictví, či 

kolik potřebuje platebních karet ve Vaší firmě apod. Máte možnost výběru ze tří různých 

variant. 

 Varianta BASIC: Účet je určen pro méně aktivní klienty, kteří zadávají pokyny 

k provedení platebních transakcí osobně přímo na pobočce banky a zároveň nevyžadují jiné 

produkty a služby pro správu firemních financí. 

 Varianta STANDARD: Účet je určen pro klienty, kteří aktivně využívají svůj účet 

pro provádění transakčního bankovnictví, upřednostňují ovládání účtu prostřednictvím 

internetového bankovnictví a používají platební karty pro nakládání s hotovostí nebo platby 

u obchodníků. Tato varianta je vhodná zejména pro středně velké subjekty, které provádějí do 

sto transakcí měsíčně, převážně v tuzemské měně. 

 Varianta COMFORT: Nabízí velmi aktivním klientům komplexní soubor služeb 

pro správu podnikových financí. Je vhodný zejména pro středně velké firmy, které chtějí 

ovládat své účty prostřednictvím internetového nebo elektronického bankovnictví a využívají 

platební karty pro nakládání s hotovostí nebo pro platby u obchodníků. Je ideálním řešení pro 

firmy, které provádějí řádově více než sto transakcí měsíčně v domácí a zahraniční měně 

a požadují dodatečné služby připravené na míru. 

Ke každé variantě získáte zdarma: 

 otevření a vedení hlavního účtu; 

 zřízení a vedení vkladového účtu pro zhodnocení Vašich volných finančních 

prostředků; 

 zasílání výpisu z účtu poštou nebo emailem ve frekvenci dle Vašeho výběru; 

 příchozí platby v CZK na účty vedené v tuzemské měně; 
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 zřízení trvalého příkazu prostřednictvím internetového nebo elektronického 

bankovnictví. 

IQ Podnikatelský účet - Varianta BASIC 

Produkty a služby: 

 hlavní účet v měně dle Vašeho výběru (otevření, vedení a zrušení); 

 vkladový účet (zřízení, vedení); 

 LBBW Podnikatelský spořicí účet; 

 příchozí CZK platby na hlavní účet zdarma; 

 zasílání výpisů z hlavního účtu poštou nebo emailem; 

 trvalé příkazy prostřednictvím internetového / elektronického bankovnictví (zadání, 

změna a zrušení zdarma). 

IQ Podnikatelský účet - Varianta STANDARD 

Produkty a služby: 

 hlavní účet v CZK (otevření, vedení a zrušení); 

 až 2 vedlejší běžné účty v různých měnách (otevření, vedení a zrušení); 

 vkladový účet (zřízení, vedení); 

 LBBW Podnikatelský spořicí účet; 

 50 odchozích domácích plateb zadaných prostřednictvím internetového / 

elektronického bankovnictví; 

 příchozí CZK platby na hlavní účet zdarma; 

 zasílání výpisů z hlavního účtu poštou nebo emailem; 

 trvalé příkazy prostřednictvím internetového / elektronického bankovnictví 

(zadání, změna a zrušení) zdarma; 



41 

 

 platební kartu Maestro Business (vydání, vedení); 

 platební kartu MasterCard Business (vydání, vedení); 

IQ Podnikatelský účet - Varianta COMFORT  

Produkty a služby: 

 hlavní účet v CZK (otevření, vedení, zrušení); 

 až 20 vedlejších běžných účtů v různých měnách (otevření, vedení a zrušení); 

 vkladový účet (zřízení, vedení); 

 LBBW Podnikatelský spořicí účet; 

 příchozí CZK platby na hlavní účet zdarma; 

 neomezený počet odchozích tuzemských plateb v CZK zadaných elektronicky; 

 zasílání výpisů z hlavního účtu poštou nebo emailem; 

 trvalé příkazy prostřednictvím internetového / elektronického bankovnictví 

(zadání, změna a zrušení) zdarma; 

 platební kartu Maestro Business (vydání, vedení); 

 2 platební karty MasterCard Business (vydání, vedení); 

 LBBW Direct - Internetové bankovnictví; 

 Poskytování telefonické informace o zůstatcích na účtu; 

 Propojení s LBBW Podnikatelským spořicím účtem založené na principu 

automatických převodů.
26

 

Podnikatelské úvěry - financování nemovitostí 
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 LBBW BANK CZ. Podnikatelé a malé firmy [online]. LBBW [3.10.2013]. Dostupné z: 
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 Financování nákupu, výstavby nebo rekonstrukce nemovitostí. Dlouhodobé financování 

nemovitostí, založené na jejich výnosech, určené právnickým osobám. Předmětem úvěrového 

financování jsou následující typy nemovitostí – rezidenční projekty, kancelářské prostory, 

maloobchodní prostory, logistická centra. Provozním financováním se LBBW Bank CZ, a.s. 

nezabývá.  

 Klient musí doložit daňové přiznání včetně rozvahy a výsledovky za poslední dvě 

ukončená kalendářní období a průběžné kvartální výkazy hospodaření. 

Základní charakteristiky: 

 společnost založená pro účely projektu; 

 financování založené na ekonomické rozvaze projektu/nemovitosti; 

 financování developerských společností, institucionálních a privátních investorů 

s prokazatelnou historií a zkušenostmi; 

 krátkodobé (max. 1 rok), střednědobé (min. 1 rok - max. 5 let) a dlouhodobé (nad 5 

let) úvěry; 

struktura úvěru tvořená individuálně dle parametrů proj 


