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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů akciové společnosti České 

spořitelny s konkurenčními bankami na trhu. První část je zaměřena na základní údaje o 

bankovních produktech, zejména na informace k běžným účtům a úvěrovým produktům. 

Dále se v mé bakalářské práci věnuji charakteristice České spořitelny, její organizační 

struktuře a charakteristice nabízených produktů. V praktické části se práce zabývá 

komparací nabízených účtů a úvěrů České spořitelny společně s konkurenčními bankami.  

Klíčová slova: Česká spořitelna, a.s.; bankovní produkty; běžný účet; úvěrový produkt; 

konkurenční banky. 

Summary 

This thesis is dealing with an analysis of banking products of a company Česká Spořitelna, 

Ltd and comparing the outputs of the analysis with other rival banks products in the 

market. First part is focusing on basic informations about banking products, especially on 

running accounts and loan products. The thesis also includes characteristics of the Česká 

spořitelna company, it's organizational structure and a description of it's offered products. 

A practical part of this bachelor's thesis is dealing with a comparison of the offered 

accounts and loan products from Česká spořitelna with these products of rival banks. 

Keywords: 
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Seznam zkratek 

České zkratky 

BÚ  Běžný účet 

ČS   Česká spořitelna, a.s. 

ČNB  Česká národní banka 

HYPO  Hypotéka 

KTK  Kontokorent 

OR  Obchodní rejstřík 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

SIPO  Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva 

 

Cizojazyčné zkratky 

ATM  Automated teller machine   Bankomat 

CAD  Canadian dollar    Kanadský dolar 

DKK  Danish Krone     Dánská koruna 

GBP  British Pound     Britská libra 

CHF  Swiss franc     Švýcarský frank 

JPY  Japanese Yen     Japonský Yen 

p. a.   per aunum     měsíční 

PRIBOR Prague InterBank Offered Rate  Pražská bankovní nabídková  

      sazba 

ROE  Return on equity    Rentabilita vlastního kapitálu 

ROA  Return on Assets     Rentabilita aktiv   

SEK  Swedish krona    Švédská koruna 

USD  United States Dollar    Americký dolar
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1 Úvod 

 

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby a slouží pro ukládání finančních 

prostředků svých klientů. Hlavním úkolem banky je poskytovat finance formou 

hotovostních úvěrů, konsolidací, hypoték, atp. Tímto způsobem dochází k oběhu 

finančních prostředků v ekonomice a jeho zvyšování.  Každá banka pro svou činnost 

potřebuje bankovním licenci a veškerá práce podléhá kontrole centrální banky.  

Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala Analýzu konkurence bankovních 

produktů pro podnikatele a malé firmy České spořitelny. Téma jsem zvolila z toho důvodu, 

že na českém trhu je čím dál více začínajících firem, které ke své práci neodkladně 

potřebují mít zřízený účet u banky a na něj navazující ostatní bankovní produkty. Dalším 

důvodem proč jsem zvolila Českou spořitelnu, je ten, že podesáté obhájila své prvenství 

jako nejdůvěryhodnější banka na českém trhu a její historie sahá na počátek bankovní éry 

na českém území. 

Cílem této práce je zhodnotit nabídku produktů pro podnikatele a malé firmy, pro něž je 

nutností sjednání určitých produktů před zahájením své činnosti k plynulému běhu 

podnikání v bankovní oblasti. Nabídku podnikatelských účtů a firemních úvěrů České 

spořitelny srovnám s konkurenčními bankami. 

Nejprve se zaměřím na teorii bankovních produktů. Zejména na založení běžných účtů, 

pohyb financí, úročení účtu a ukončení vztahu. Z hlediska úvěrových produktů popíši, 

jakým způsobem dochází k poskytování podnikatelských úvěrů, proč je důležitá analýza 

úvěrového rizika, co znamená rating a jak jsou pro banku důležité bankovní registry.  

V další části se budu věnovat charakteristice České spořitelny, její historii, organizační 

struktuře a ekonomickým ukazatelům, které pojednávají o hospodaření banky. Představím 

Vám podrobně produkty, které Česká spořitelna nabízí podnikatelům. 

Praktická část pojednává o analýze podnikatelských účtů nabízených pro podnikatele a 

malé firmy Komerční banky a Raiffeisen Bank dle stanovených kritérií a následně provedu 

srovnání neúčelového úvěru na ukázkovém modelovém příkladě, který jsem si sama 

zvolila.  
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V neposlední řadě se budu věnovat návrhům a doporučením. Zejména, jaký účet je vhodný 

pro podnikatele a pro malé firmy. V návaznosti na modelový příklad doporučím, u které 

banky je nejvhodnější vzít si úvěr ve stanové výši.  

Závěrem mé bakalářské práce je kompletně obraz o nabízených produktech jednotlivých 

bank. 
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2 Teoretická východiska analýzy konkurence 

Teoretická východiska obsahují popis bankovních produktů pro podnikatele a malé firmy. 

Detailně se budu věnovat založení běžných účtů, pohybu financí, úročení účtu a výpovědi 

k účtu. Ve vztahu k úvěrům uvedu, jakým způsobem dochází k poskytování úvěru, proč je 

důležitá analýza úvěrového rizika a proč jsou důležité bankovní registry. V této části se 

rovněž zaměřím na princip dokumentárních plateb. 

2.1 Běžné účty 

Běžný účet je dnes považován za základ hospodaření s rodinnými či firemními financemi. 

V České republice běžný účet nabízí všechny obchodní banky pro soukromou i firemní 

klientelu. Některé banky mají zřízení běžného účtu podmínkou v případě žádosti o jiný 

produkt.  

Běžné účty patří mezi tzv. vklady na viděnou, to znamená, že klient své finance může 

kdykoliv použít, aniž by musel dodržet výpovědní lhůtu. Smyslem těchto účtu je mít 

finance kdykoliv k dispozici, ať v hotovostní či bezhotovostní podobě v tuzemsku i 

v zahraničí. Hlavní funkcí je tedy vysoce likvidní uložení dočasně volných prostředků a 

provádění bezhotovostního platebního styku. [1,7]   

V zákonu č. 284/2009 Sb., o platebním styku je definován pojem platební účet jako účet, 

který slouží k provádění platebních transakcí.  

Na běžný účet navazují i ostatní bankovní produkty, jako jsou platební karty, pojištění, 

úvěry, atd.  

Z praktického hlediska jsou běžné účty využívané především pro zadávání příkazů 

k úhradě, povolení inkasa či souhlasu s inkasem SIPO, zadávání trvalých příkazů, k platbě 

kartami či k zahraničním platebním příkazům. Součástí každého běžného účtu je 

produkt přímého bankovnictví. Prostřednictvím přímého bankovnictví mají klienti možnost 

obsluhovat svůj účet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

Běžné účty jsou vedeny v českých korunách i v cizích měnách. Zůstatek na účtu můžeme 

rozdělit na dva typy. První z nich je zůstatek účetní, druhý disponibilní. Účetním zůstatkem 
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se rozumí finance klienta. Disponibilní zůstatek je součet účetního zůstatku s povoleným 

debetem, který je nazýván kontokorentem. [2]   

2.1.1 Otevření běžného účtu 

Na smluvním základě otevírá banka svému klientovi účet, který je vedený v určité měně a 

od určité doby a na který se zavazuje přijímat vklady a platby a uskutečňovat z něho 

výplaty a platby.  

Ze zákona má banka povinnost „označit majitele účtu“, je tudíž vyloučeno otevření 

anonymního účtu.  

Pro označení majitele je vyžadováno: 

 u právnické osoby – obchodní firma nebo název a sídlo společnosti a IČO, 

 u fyzické osoby podnikatele – obchodní firma, místo podnikání a IČO, 

 u fyzické osoby – jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo (nebo datum narození). 

Smlouva o běžném účtu taktéž obvykle obsahuje: 

 vymezení osob oprávněných nakládat s peněžními prostředky, 

 výši úrokové sazby a intenzitu připisování úrokového výnosu k zůstatku účtu, 

 výši poplatků za vedení účtu a realizaci operací na účtu a způsob jejich uhrazení 

majitelem účtu,    

 formu a periodicitu předávání informaci o pohybu na účtu. [4]   

Po podpisu smlouvy se stává žadatel výhradním majitelem účtu a jedinou osobou 

oprávněnou disponovat s účtem. Pokud se rozhodne majitel o udělení oprávnění 

disponovat s účtem i pro jinou osobu, může toto rozhodnutí provést pouze na základě 

ověřené plné moci nebo za přítomnosti osoby, kterou hodlá zplnomocnit na pobočce 

banky.  

2.1.2 Pohyb finančních prostředků 

Pohyb finančních prostředků může probíhat na základě hotovostního platebního styku, tzn. 

na základě oběhu zákonných platidel (bankovky a mince) i bezhotovostního platebního 

styku (pohyb prostřednictvím bank). Pohybem se rozumí převod finančních prostředků 

z účtu od klienta A na účet ke klientovi B. [4]   
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2.1.3 Úročení běžného účtu 

Běžný účet není primárně určený pro zhodnocování financí. Vzhledem k rychlému oběhu 

financí na účtu, je pro banku nestabilním zdrojem, proto je úročený nízkou úrokovou 

sazbou. Úrokovou sazbu stanoví banka vždy roční, ale na účtu se připisuje vždy na konci 

každého měsíce, pokud se banka s klientem nedohodne jinak. Výše úroků je závislá na výši 

úrokové míry. Úroková míra může být pevná nebo pohyblivá. Pohyblivou sazbu vyhlašuje 

banka v návaznosti na podmínky na finančních trzích. [2,3] 

2.1.4 Ukončení vztahu 

Výpověď smlouvy o účtu může nastat ze strany banky i ze strany klienta. Klient má 

možnost vypovědět smlouvu o účtu kdykoliv, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

V případě, že se klient rozhodne ukončit vztah s bankou Česká spořitelna, musí provést 

výpověď písemně na kterékoli pobočce v České republice nebo na dálku, volně psanou 

formou, která musí být notářsky ověřena a odeslaná na banku. Standardní výpovědní lhůta 

je 30 dní. Pokud je výpověď smlouvy daná z pozice banky z důvodu podstatného porušení 

podmínek smlouvy klientem, je vztah ukončen dnem doručení výpovědi majiteli účtu. [4]   

2.2 Úvěrové produkty 

Zřizování úvěrových produktů tvoří nejvýznamnější část aktivních obchodů banky. Úvěr 

můžeme definovat jako návratný, časově omezený přesun peněžních prostředků nebo jako 

úplatné zapůjčení peněz k volnému nebo smluvně vázanému použití. [2]  

Podle zákona č. 513/1191Sb., obchodního zákoníku se smlouvou o úvěru zavazuje věřitel, 

že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a 

dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. [8]   

2.2.1 Poskytnutí podnikatelského úvěru 

Každé poskytnutí podnikatelského úvěru předchází požadavkům, které firma či podnikatel, 

kteří žádají o poskytnutí úvěru, musí splňovat. 

 trvalé bydliště na území ČR – v případě fyzické osoby podnikatele, 

 sídlo firmy na území ČR – v případě právnické osoby, 
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 minimálně dvě ukončená daňová přiznání, 

 kladný výsledek hospodaření, 

 potvrzení nebo čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu a České 

správě sociálního zabezpečení, 

 předložení podnikatelského plánu, 

 informace o předmětu podnikání, 

 firma nesmí být v likvidaci, konkurzu.  

Pro správné finanční plánování podniků a podnikatelů je zapotřebí rozlišit potřeby 

krátkodobé a dlouhodobé, dočasné a trvalé, provozní a finanční. [2, 9] 

2.2.2 Analýza úvěrového rizika 

U všech podnikatelských subjektů je potřebné provést důkladnou a podrobnou analýzu 

finanční historie, finančních toků. Proces s poskytováním úvěrového produktu začíná už 

v navázání kontaktu s potenciálním žadatelem o úvěr. 

Důležitá je charakteristika finanční a majetkové struktury žadatele o úvěr. Finanční a 

majetkovou strukturu lze definovat jako poměr mezi majetkem a závazky. 

Nejdůležitější pro banku je posoudit bonitu klienta, tzn. posoudit jeho ekonomickou situaci 

a schopnost splácení úvěru. 

Mezi kvalitativní znaky, které banky hodnotí, patří především: 

 image společnosti, 

 strategii a cíle společnosti, 

 kvalitu managementu, 

 konkurenční schopnost, 

 využívání informačních technologií. 

Mezi kvantitativní znaky, které vychází z účetních výkazů, lze zařadit: 

 strukturu aktiv, 

 kvalitu a intenzitu využívání aktiv, 

 ziskovost, 

 solventnost firmy. [2,4]    
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Úvěrové riziko znamená, že protistrana nebude ochotna nebo schopná dostát svým 

závazkům včas. [5] 

2.2.3 Rating 

Rating je jeden z velice důležitých faktorů pro banku v poskytování úvěrů. Rating lze 

definovat jako faktor, který ukazuje jak je klient schopný dostát svým závazkům.  

Hodnocení provádí nezávislé agentury, mezi nejprestižnější patří Standard & Poor´s, 

Moody´s nebo Fitch IBCA. Rating se posuzuje podle různých mikroekonomických kritérií. 

[2,10] 

2.2.4 Úvěrové registry 

Úvěrový registr je databáze, která obsahuje všechny typů klientů – fyzických osob i 

právnických osob, kteří jsou spojeni s poskytnutým úvěrem.  

Úvěrový registr shromažďuje informace nejen o fyzických a právnických osobách po 

splatnosti, ale taktéž o klientech, kteří své úvěry splácejí řádně v termínu a jsou v něm 

uvedení i lidé, kteří žádný úvěr nikdy nežádali.  

Registr slouží hlavně obchodním bankám. Jeho účelem je poskytovat informace o bonitě 

klienta a zamezit poskytování úvěru nebonitním klientům. [2]    

Centrální registr úvěrů ČNB 

Centrální registr úvěrů je registr, který je vedený Českou národní bankou. Na základě 

tohoto registru se mohou banky bez souhlasu klienta informovat o bankovním spojení, 

identifikačních údajích a záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klienta. 

Centrální registr se zaměřuje pouze na podnikatelskou sféru, tedy na fyzické osoby 

podnikatele a právnické osoby.  

Registry CCB 

Společnost CCB – Czech Credit Bureau je provozovatelem bankovního a nebankovního 

registru klientských informací. 
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Bankovní registr klientských informací (BRKI) 

Registr byl založený v červnu 2002 a mohou se ho účastnit všechny obchodní banky, které 

působí na českém trhu. Registr obsahuje informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební 

morálce jednotlivých klientů. Veškeré poskytování údajů se řídí také zákonem o ochraně 

osobních údajů. [2,11]    

 

2.2.5 Smlouva o úvěru 

Každý smluvní vztah mezi bankou a klientem podléhá sepsání smlouvy, v našem případě 

smlouvy o úvěru. Smlouva se vyhotovuje písemně, ve dvojím provedení a musí obsahovat 

následující ustanovení: 

 Identifikaci smluvních stran – banky a klienta, 

 charakteristiku a výši úvěru, 

 výši úroku a poplatků s úvěrem spojených, 

 způsob čerpání úvěru – jednorázové nebo postupné čerpání, 

 způsob splácení úvěru – hotově nebo inkasem, 

 zajištění úvěru, 

 specifické podmínky pro splácení úvěru – popis postupu banky, jak bude 

postupovat v případě nesplácení úvěru, 

 smluvní pokutu v případě porušení smluvního ustanovení, 

 podpisy smluvních stran, 

 závěrečnou klauzuli o platnosti a účinnosti úvěrové smlouvy. [2,4] 
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3 Charakteristika České spořitelny, a.s. 

 

Česká spořitelna byla založena jako první banka na území České republiky roku 1825 pod 

názvem Spořitelna česká = BöhmischeSparkasse.  S počtem klientů 5,3 mil a nejširší 

pobočkovou sítí, která sčítá přes 640 poboček, včetně bezbariérových, se řadí k největším 

bankám v České republice. Služby, které Česká spořitelna nabízí, mohou využívat drobní 

klienti, malé firmy a podnikatelé, města, obce i velké korporace. [12, 13] 

Síť banky nabízí 21 hypotéčních center, 13 regionálně korporátních center pro malé a 

střední podniky, 11 regionálních center pro klienty privátního bankovnictví skupiny Erste, 

14 poboček ErstePremier pro privátní klienty a jednu pobočku pro zahraniční klientelu. 

[14] 

Dceřiné společnosti nabízí široké spektrum finančních služeb, které poslouží i pro 

nejnáročnější klientelu.  

V roce 2002 se stala členem Erste Group, která je jedna z předních poskytovatelů 

finančních služeb ve střední a východní Evropě. Česká spořitelna nabízí služby bonitním a 

korporátním klientům. Neustálé zkvalitňování a zdokonalování služeb přivedlo Českou 

spořitelnu jako první banku na českém trhu k vydávání bezkontaktních platebních karet a 

vytvoření široké sítě pro jejich využití. [12,15]      

Česká spořitelna se rovněž řadí mezi největší firemní dárce v České republice. Banka má 

svou nadaci, která podporuje desítky projektů v oblasti vědy, výzkumu, vývoje, vzdělání a 

prostřednictvím Nadace Depostiumbonum podporuje kvalitu výuky na českých školách. 

V lednu 2013 nadace oslavila své jedenácté výročí, přičemž věnovala 165 mld. Kč pro 

prospěšné projekty.  

V roce 2013 získala Česká spořitelna v soutěži Fincentrum titul Nejdůvěryhodnější banka 

roku, ve které hlasují pouze klienti. Téhož roku obhájil své prvenství i generální ředitel, 

Pavel Kysilka, který získal ocenění Bankéř roku. Ve stejném roce získala ocenění OVB 

Nejvstřícnější banka Handicap Friendly, za přístup k lidem se zdravotním handicapem. 

Česká spořitelna rovněž obdržela cenu VIA BONA, která je jedna z nejvýznamnějších a 

nejprestižnějších ocenění v oblasti firemní filantropie.[16] 
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Základní údaje o společnosti 

V tabulce číslo 1 uvádím základní údaje o společnosti. 

Tabulka 1 – Základní údaje o společnosti Česká spořitelna, a.s. 

Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. 

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000 

Identifikační číslo: 452 44 782 

Datum zápisu do OR: 30. prosince 1991 

Právní forma: Akciová společnost 

Základní kapitál: 15 200 000 000 CZK 

Zdroj [16, vlastní zpracování] 

Akcie: 140 788 787 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 Kč a 11 211 213 ks 

prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 Kč. 

Akcie společnosti jsou vydány v zaknihované podobě. S jednou akcií je spojen jeden hlas. 

Akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, může vydávat pouze jako zaknihované cenné 

papíry [17] 

 

3.1 Organizační struktura 

Představenstvo společnosti tvoří 5 členů, kteří jsou statutárním orgánem společnosti, 

kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech 

záležitostech společnosti. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku. 

Představenstvo zabezpečuje vedení společnosti včetně vedení účetnictví a předkládají 

valné hromadě ke schválení řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a návrh na rozdělení 

zisku, případně ztráty. Předsedou je generální ředitel České spořitelny pan Pavel Kysilka, 

místopředsedou pan Wolfgang Schopf, členy představenstva tvoří Daniel Heler, Karel 

Mourek a Tomáš Salomon.  
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Dozorčí rada dohlíží a kontroluje výkony představenstva společnosti a uskutečňování 

podnikatelské činnosti. Podle zákona o obchodních korporacích se dozorčí rada povinně 

zřizuje jako kontrolní orgán. [18] 

 

Výbor pro audit je samostatný orgán společnosti, který se skládá z  auditorů ČS. Výbor 

pro audit se zaměřuje na vytváření roční a konsolidované účetní uzávěrky a zároveň 

sleduje proces povinného auditu roční a konsolidované účetní uzávěrky.  

 

3.2 Ekonomické ukazatele 

 

Růst úvěrů a vkladů a zlepšující se kvalita úvěrového portfolia má za výsledek 

nejúspěšnější rok v historii České spořitelny.  

 

V roce 2013 se zvýšil objem poskytnutých úvěrů, realizovatelných cenných papírů a 

vkladů u ČNB oproti předcházejícímu roku. Zvýšily se závazky vůči klientům a bankám a 

objem vlastního kapitálu. V tabulce číslo 2 uvádím přehled základních bilančních 

ukazatelů v roce 2013. 

Tabulka 2 – Bilanční ukazatelé ČS, a.s. v roce 2013 

Bilanční ukazatelé  mil . Kč mil. Kč 

Bilanční suma 968 723 920 403 

Pohledávky za bankami 75 348 65 320 

Pohledávky za klienty 507 483 489 103 

Závazky k bankám 73 036 44 344 

Závazky ke klientům 713 977 688 624 

Vlastní kapitál náležející akcionářům 100 660 93 190 

Zdroj: [16, vlastní zpracování] 

Bilanční suma dosáhla k 31. prosinci 2013 o 48,3 mld. Kč více oproti minulému roku, což 

představuje nárůst o 5,2 %.   
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Pohledávky za bankami se v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 15 % a dosáhly 

sumy 75,3 mld. díky nárůstu reverzních repo operací s Českou národní bankou, v podobě 

zápůjček zajištěných převodem cenných papírů, resp. nákupu cenných papírů na základě 

smluv o zpětném prodeji k předem určenému datu. 

Suma závazků k bankám, která je tvořená zůstatky na běžných účtech, terminovanými 

vklady a úvěrech se oproti loňskému roku zvýšila téměř o polovinu.  

Tabulka č. 3 pojednává o ukazatelích, které zachycují zisk a ztrátu České spořitelny. Oproti 

minulému roku, kdy dosáhla historicky nejvyššího čistého zisku, se v roce 2013 zisk 

ponížil o 6,26%.   

Tabulka 3 – Výkaz zisku a ztrát 

Ukazatelé z výkazu zisku a ztrát 2013 [mil. Kč] 2012 [mil. Kč] 

Čistý úrokový výnos 27 909 29 657  

Čisté příjmy z poplatků a provizí 11 294 11 768 

Provozní výnosy 41 885 43 575 

Provozní náklady -17 593 -18 259 

Provozní zisk 24 292 25 316 

Čistý zisk náležející akcionářům 15 588 16 612 

       Zdroj: [16, vlastní zpracování] 
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Dalšími ukazateli, které stojí za zmínku, jsou ukazatelé rentability, resp. ukazatel vlastního 

kapitálu a ukazatel aktiv.  

Ukazatel vlastního kapitálu neboli ROE nám značí, kolik čistého zisku připadá na jednu 

korunu investovaného kapitálu. Ukazatel rentability aktiv neboli ROA říká, jaká část zisku 

byla vygenerována z investovaného kapitálu. Čím je hodnota vyšší, tím lepší je pro 

hodnocení společnosti. Názorně můžeme vidět hodnoty za rok 2012 a 2013 v tabulce číslo 

4. 

Tabulka 4 – Ukazatelé rentability 

 2013 2012 

ROE 16,2 % 19,3 % 

ROA 1,6 % 1,8 % 

       Zdroj: [16, vlastní zpracování] 

Návratnost kapitálu (ROE) se oproti loňskému roku snížila o 3,1% a výnosnost 

aktiv poklesla o 0,2 %.  
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Aktiva 

Nejvýznamnější položkou aktivních obchodů, která generuje největší část provozních 

výnosů, jsou klientské úvěrové obchody. Zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů a vyššího 

úvěrování podnikatelských subjektů, hlavně v oblasti malých a středních podniků a 

korporátních klientů, se objem portfolia klientských úvěru v roce 2013 zvýšil o 4 % na 

507,5 mld. Kč. Přehled aktiv uvádím v tabulce 5. [16] 

 

Tabulka 5 – Přehled aktiv 

Aktiva 2013[mil. Kč] 2012[mil. Kč] 

Pokladní hotovost, Vklady u ČNB 77 581 22 501 

Pohledávky za bankami 75 393 65 320 

Pohledávky za klienty 507 469 489 103 

Rezervy a opravné položky 

k úvěrům 

-18 333 -18 244 

Deriváty s kladnou reálnou 

hodnotou 

22 113 26 781 

Aktiva určená k obchodování 26 550 40 881 

Finanční aktiva v reálné hodnotě 4 223 7 205 

Realizovatelná finanční aktiva 82 328 66 765 

Finanční aktiva držená do 

splatnosti 

154 733 181 967 

Ostatní aktiva 36 667 38 124 

AKTIVA CELKEM 968 724 920 403 

Zdroj:[19, vlastní zpracování] 
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Pasiva 

Tradičně nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků České spořitelny pro aktivní 

bankovní obchody jsou klientské (primární) vklady, které jsou tvořeny ze 75%. Pasiva, 

která činí Českou spořitelnu do značné míry nezávislou od mezibankovních zdrojů, jsou 

v tabulce 6. Při srovnání s rokem 2012 klientské vklady vzrostly o 4 %, což představuje 

25,4 mld. Kč. Vysoké vklady klientů přispívají k silné likvidní pozici ČS. [16] 

Tabulka 6 – Přehled pasiv 

Pasiva 2013[mil. Kč] 2012[mil. Kč] 

Závazky k bankám 73 036 44 344 

Závazky ke klientům 726 593 704 532 

Emitované dluhopisy 28 368  36 151 

Deriváty se zápornou reálnou 

hodnotou 

24 446 26 358 

Pasiva určená k obchodování 0 3 

Ostatní pasiva 13 207 13 441 

Podřízený dluh 2 096 2 262 

Menšinové podíly 316 122 

Vlastní kapitál 100 662 93 190 

PASIVA CELKEM 968 724 920 403 

Zdroj:[19, vlastní zpracování] 
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3.3 Charakteristika nabízených produktů České spořitelny 

3.3.1 Běžné účty 

Podnikatelské konto Klasik 

Podnikatelské konto Klasik je určeno pro podnikatele, malé firmy, svobodná povolání a 

neziskové organizace. V rámci základního balíčku Česká spořitelna nabízí těmto 

subjektům přístup k účtu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu prostřednictvím přímého 

bankovnictví, platební kartu Visu Bussiness – jedná se o platební kartu s bezkontaktní 

technologií, kdy klient může pohodlně platit pouhým přiložením karty k terminálu, 

přičemž do částky 500 Kč nemusí zadávat PIN. Dále k tomuto účtu dostane podnikatel 

možnost zřízení povoleného debetu „kontokorentu“ do částky až 50 000 Kč. Kontokorent 

představuje finanční rezervu, která může pokrýt nečekané výdaje. Nejdůležitější položkou 

podnikatelského konta je 10 plateb pro základní platební styk. Tato služba zahrnuje 10 

tuzemských platebních transakcí v Kč prováděných mezi bankami na území České 

republiky. [20]   

Podnikatelské konto Maxi 

Podnikatelské konto Maxi nabízí stejně tak jako u konta Klasik 24 hodinovou obsluhu 

konta pomocí přímého bankovnictví. Platební kartu Visa Bussiness, kontokorent do výše 

50 000 Kč. Konto Maxi  může podnikatelským subjektům navíc nabídnou neomezené 

platby prováděné na území ČR, neomezené výběry z bankomatu České spořitelny, 25 

informačních zpráv, které klienta informují o aktuálním stavu na kontu, o provedených 

platbách platební kartou, případně o neprovedení jednorázového nebo trvalého platebního 

příkazu. Samozřejmostí je vyhotovení měsíčního výpisu ke kontu. Podnikatelskému kontu 

MAXI se budu věnovat podrobněji, protože bude sloužit k praktické části, kde účet 

porovnám s konkurenčními bankami.[21]  

Běžný účet pro dosud nevzniklou obchodní společnost/družstvo 

Účet se zřizuje na požadavek klienta, který chce uložit finanční prostředky před dosud 

nevzniklou společností/družstvo. Dosud nevzniklou obchodní společnosti se rozumí taková 

společnost, která je řádně založena, ale dosud není zapsaná do obchodního rejstříku.  
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Výhodou tohoto běžného účtu je jeho bezplatné zřízení a vedení. Slouží výhradně pro 

uložení finančních prostředků, nejsou zde umožněny platební pohyby s výjimkou úhrad 

soudních či notářských poplatků, výplaty mezd, nájemného, atp.[22]   

Běžný účet v české měně 

Slouží pro rychlou, jednoduchou a efektivní správu firemních financí. Výhodou zřízení 

tohoto účtu je rychlá správa bezhotovostních úhrad pomocí přímého bankovnictví, 

možnost zřízení pravidelných inkasních plateb. Podnikatelé nebo malé firmy si mohou 

vybírat finance kdykoliv prostřednictvím bankomatů či poboček České spořitelny. [23]   

Běžný účet v cizí měně 

Běžný účet v cizí měně neboli devizový účet lze zřídit ve vybraných měnách podle 

kurzovního lístku České spořitelny, a to v EUR, USD, CHF, GBP, CAD, DKK, JPY, SEK. 

[24] 

V tabulce číslo 7 uvádím srovnání všech účtu pro podnikatele a malé firmy, které ČS 

nabízí. Hlavní je uvedena cena a dále podle symbolu je uvedeno, jestli účet službu 

obsahuje či ne.  

Tabulka 7 – Komparační tabulka nabízených účtů 

Název účtu Cena Servis 24 Platby 
Platební 

karta 

Firemní 

KTK 

Výběry z 

ATM 

Konto KLASIK 149           

Konto MAXI 299           

BÚ pro dosud nevzniklou 

společnost 
zdarma   x x x x 

BÚ v české měně 45/75  / x         

BÚ v cizí měně 45/75  /  x 
  x   x 

[20-24,;vlastní zpracování] 
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3.3.2 Výhody Podnikatelského konta Maxi  

Česká spořitelna nabízí podnikatelské konto ve dvou variantách: Klasik a Maxi. Pro 

srovnání, které provedu v praktické části, jsem si vybrala variantu druhou. Konto Maxi je 

určeno všem podnikatelům a malým firmám s obratem do 30 mil. Kč. Konto nabízí 

24hodinový přístup k účtu prostřednictvím internetového, telefonního a mobilního 

bankovnictví, bezkontaktní platební kartu VISU Business, která umožňuje multiměnovou 

funkci a zabezpečené platby 3D Secure. Velkou výhodou tohoto konta jsou neomezené 

tuzemské platby, všechny výběry z bankomatu České spořitelny zdarma, 25 informačních 

SMS zpráv, které klienta informují o aktuálním stavu na účtu, možnost zřízení osobního 

účtu pro oddělení soukromých financí a v neposlední řadě měsíční výpis k účtu.  

S podnikatelským kontem souvisí doplňkové balíčky, jako jsou například zvýhodněné 

zahraniční platby nebo možnost zřízení další platební karty pro zaměstnance. [21] 

Jak už bylo zmiňováno, účet nabízí multiměnovou funkcí. Tato funkce umožňuje propojení 

platební karty se všemi účty v cizí měně. Pokud se nachází klient v zahraničí, může vybrat 

z bankomatu měnu, která bude zaúčtována vůči příslušnému cizoměnovému účtu. Ke 

službě se mohou přiřadit účty v měnách: EUR, USD, CHF, GBP, CAD, DKK, JPY a SEK. 

[25]   

S podnikatelským kontem je spojena možnost vedení osobního účtu pro soukromé osoby 

zcela zdarma na základě programu za důvěru. 

Program za důvěru je benefit, kterým se odměňuje Česká spořitelna svým věrným a 

aktivním zákazníkům. Pro zřízení tohoto benefitu je zapotřebí, aby na konto docházela 

minimálně částka 7000 Kč za měsíc a s klientem byly spojeny další produkty, jako jsou 

například:  

 úvěr nebo autoleasing 

 hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření 

 kreditní karta 

 životní pojištění FLEXI 

 investice 

 Podnikatelské konto Maxi.  
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V tabulce číslo 8 uvádím poplatky za vedení účtu, které jsou s Podnikatelským kontem 

Maxi spojené.  

Tabulka 8 - Služby a poplatky u podnikatelského konta Maxi 

Služby k podnikatelskému kontu – měsíčně Cena [Kč] 

Vedení účtu 299,-- 

Služby v základním balíčku  

- SERVIS 24 – internetové a telefonní bankovnictví zdarma 

- Debetní karta VISA Business zdarma 

- Firemní kontokorent zdarma 

Platby bez omezení  zdarma 

- Informační SMS zdarma 

- Všechny výběry z bankomatu ČS a z bankomatů Erste zdarma 

- Osobní účet zdarma 

Doplňkové služby  

- další platební karta VISA Business 29,-- 

- Zvýhodněné platby SEPA do 50 000 EUR 29,-- 

Zdroj: [26, vlastní zpracování] 

Obsah služeb v základním balíčku: 

Platby bez omezení – tato služba zahrnuje veškeré tuzemské platební transakce v českých 

korunách realizované prostřednictví Servisu 24, bankomatu ČS nebo platbomatu ČS, 

realizace trvalé platby nebo souhlasu s inkasem, veškeré došlé bezhotovostní transakce, 

dobití mobilního telefonu a příplatek za platbu z / do jiné banky.  

Informační SMS – každodenní přehled o účtu zajistí informační SMS, kdy v rámci 

balíčku lze získat až 25 SMS zpráv. Zprávy zahrnují informaci o zůstatku na účtu, realizaci 

transakce pomocí platební karty či informace o neprovedené platbě.  
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Výběry z bankomatů České spořitelny a z bankomatu Erste – Služba zahrnuje veškeré 

výběry z bankomatů a to pomocí platebních karet, které jsou k účtu přiřazeny. [26]   

 

3.3.3 Úvěry 

Česká spořitelna může nabídnout podnikatelům a malým firmám 6 typů úvěrů, kterými 

jsou: Firemní úvěr, Provozní úvěr, Kontokorentní úvěr, Investiční úvěr, Hypotéční a 

Neúčelový úvěr. Následně si je detailně vysvětlíme.  

Firemní úvěr 

Firemní úvěr je určený jak pro fyzické osoby podnikatele, tak pro právnické osoby.  Česká 

spořitelna nabízí firemní úvěr od 50 tis. Kč až do 1 milionu korun. Úvěr se doporučuje 

malým firmám a podnikatelům, kteří podávají daňové přiznání. Lze jej použit na pokrytí 

dříve poskytnutých úvěrových produktů. Doba splatnosti u firemního úvěru může být až 7 

let. Jedná se o neúčelový úvěr, tedy není zapotřebí dokládat, na co finance subjekt 

potřebuje. Výhodou firemního úvěru je možnost kdykoliv splácet mimořádné splátky, 

případně úvěr předčasně splatit bez poplatků. Podmínkou zřízení firemního úvěru je vedení 

Běžného účtu u České spořitelny. [27]   

Provozní úvěr 

Provozní úvěr se poskytuje pro malé firmy a podnikatele. Tento typ úvěru nabízí možnost 

opakovaného čerpání financí až po dobu 1 roku s možností automatické obnovy.  Hlavním 

úkolem provozního úvěru je nákup materiálu a zásob, vyřízení pohledávek a pokrytí 

aktuálních nákladů firmy.   

Výše úvěru není omezená. Poskytuje se po dobu 1 až 3 let s možností další obnovy. 

Úrokovou sazbu si klient sám stanoví. Na výběr má výpočet podle sazby od PRIBOR nebo 

základní sazby. Provozní úvěr umožňuje zvolit si délku splácení, výši i termíny splátek.  

Splácet úvěr lze jednorázově, pravidelně či nepravidelně. K provoznímu úvěru je zapotřebí 

mít zřízený Běžný účet. [28]    
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Neúčelový úvěr 

Neúčelový úvěr poskytují banky klientům, kteří chtějí finance použít k libovolnému účelu. 

Klienti nemusí dokládat použití poskytnutých finančních prostředků. Z pravidla u těchto 

úvěrů dochází k vyšším úrokovým sazbám než u úvěrů účelových. Česká spořitelna nabízí 

neúčelový úvěr až do částky 6 miliónů korun pro podnikatele, kteří podnikají alespoň 2 

roky. Neúčelový úvěr lze použít k pokrytí poskytnutých dřívějších úvěrů a půjček.  Klienti 

si u tohoto typu úvěru mohou zvolit, jakým způsobem budou splácet, zda pravidelně, 

nepravidelně nebo jednorázově. Rovněž si mohou zvolit datum splátky. [29]   

Kontokorentní úvěr 

Kontokorent je dnes nejznámější krátkodobý bankovní úvěr, který lze na účtu čerpat 

opakovaně. Klient může čerpat finance ze svého účtu i v případě, kdy na něm nemá 

dostatečné finanční prostředky, protože kontokorent mu umožňuje čerpat finance do 

debetu. [6] 

ČS nabízí 3 typy kontokorentních úvěrů pro podnikatele: 

 Firemní kontokorent ČS – Startovací – slouží pro nečekané výdaje v podnikání. 

Startovací kontokorent nabízí přečerpání financí o 20 000 Kč nebo 21 000 - 50 000 

Kč. O nižší částku mohou zažádat klienti bez podnikatelské historie, o vyšší 

podnikatelé, kteří využívají alespoň 6 měsíců firemní účet. Peníze je možné čerpat 

opakovaně a splácet je průběžně. O tento typ kontokorentu mohou zažádat 

podnikatelé bez podnikatelské historie a firmy, které jsou zapsané v OR min. 6 

měsíců. [30]   

 Firemní kontokorent ČS – Podnikatelé a firmy s tímto typem kontokorentu mohou 

přečerpat své finance na účtu až do částky 1 mil. Kč bez nutnosti dokládání 

daňového přiznání. S příchozími platbami se kontokorent automaticky dorovnává.  

Firemní kontokorent nabízí možnost sjednání pevné úrokové sazby, základní 

úrokové sazby banky anebo zvolení úroku podle sazby PRIBOR.[31]   

 Kontokorent Profesionál – kontokorent určený pro svobodná povolání, členy 

profesních sdružení a jejich firmy. Praktičtí lékaři a specialisté, stomatologové, 

veterináři, farmaceuti, notáři, advokáti, auditoři, exekutoři a další svobodná 

povolání mohou kontokorent využívat za zvýhodněných podmínek. Kontokorent se 
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poskytuje do výše 1 mil. Kč, který je zajištěný směnkou. Úroky s poplatky, které 

jsou s kontokorentem spojené lze odečíst z daní. [32]   

Investiční úvěr 

Investiční úvěry se zaměřují na financování projektů, které slouží pro dlouhodobější 

perspektivu firmy. Ideální je pro podnikatele a malé firmy. S tímto úvěrem snadno klienti 

získají peníze na nákup nových strojů, automobilů, cenných papírů a různých dalších 

investic.  

Česká spořitelna poskytne klientům investiční úvěr ve výši, který klient žádá na základě 

finančních výsledků firmy. Lze si nastavit pevnou či pohyblivou úrokovou sazbu. Čerpat 

finance může klient jednorázově nebo postupně. [33]   

Hypoteční úvěr 

Hypoteční úvěr neboli hypotéka je úvěr, určený fyzickým i právnickým osobám. Za 

charakteristický rys u hypotečního úvěru lze považovat zajištění zástavním právem na 

nemovitost, která se nachází na území ČR. Hypotéka je výhodným úvěrem pro koupi 

nemovitostí, provedení výstavby nebo rekonstrukce. Jedná se dlouhodobý úvěr se 

splatností 5-20 let. [6] 

Česká spořitelna nabízí následující typy hypoték: 

 Komerční hypotéka – hypotéka určena pro financování prostor k podnikání, např. 

koupi nebo rekonstrukci kanceláře či výrobní haly. Česká spořitelna nabízí 

komerční hypotéku až do výše 15 mil. Kč pro financování koupě, postavení nebo 

opravení nemovitosti určené k podnikání. Splácet lze hypotéku libovolnými 

částkami až po dobu 15 let. Komerční hypotéka se zajišťuje směnkou a zástavním 

právem. [34]  

 

 Business hypotéka – hypotéka je určená pro fyzické osoby, které chtějí koupit nebo 

opravit nemovitost k pronájmu i vlastnímu podnikání. Business hypotéku Česká 

spořitelna poskytuje až do částky 30 mil. Kč. V rámci této hypotéky si klient může 

pořídit bytovou jednotku, penzion, restauraci, nemovitosti částečně určené 
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k bydlení, atd. Splácení je možné pravidelně i nepravidelně. Touto hypotékou lze 

proplatit zpětný nákup nemovitosti až 2 roky zpět. [35]   

 

 Hypotéka – projektové financování – tuto hypotéku poskytuje Česká spořitelna 

developerům, firmám a podnikatelům, kteří chtějí koupit nebo opravit nemovitost 

k dalšímu prodeji nebo pronájmu. Splatnost lze nastavit na dobu: 

o 1 – 5 let – hypotéka s touto splatností je vhodná pro výstavbu bytového 

domu a následný prodej; 

o do 15 – 20 let – splatnost této hypotéky se hodí pro nemovitost, která je 

určená k pronájmu. [36]   

 

V příloze č. 1 uvádím kompletní přehled nabízených úvěrů České spořitelny.  

3.3.4 Pojištění 

Tato podkapitola se zabývá pojištěním, které nabízí Česká spořitelna pro 

podnikatele a malé firmy. Pojištění slouží primárně k ochraně podnikání.   

Pojištění ke kartám 

Česká spořitelna nabízí 2 typy pojištění: 

 Pojištění karty a osobních věcí – pojištění slouží k pokrytí nepříjemných situací, které 

vznikly ztrátou nebo odcizením platební karty. V rámci pojištěni mají klienti 

zabezpečené své finance na účtu a osobní věci, mezi které například patří doklady 

totožnosti, klíče od domu, kupón na MHD, dioptrické brýle, vyrobení náhradní karty, 

notebook či tablet. Pojištění se nabízí ve 4 variantách. [37]   

 Cestovní pojištění k platebním kartám – tento typ pojištění zajišťuje krytí proti 

rizikům, které mohou nastat při cestování. Cestovní pojištění uhradí léčebné výlohy, 

škody a taktéž zajistí asistenční služby, například nahradí ztrátu cestovních dokladů, 

pokryje výdaje za právní služby, atp. [38]   
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Pojištění schopnosti splácet k úvěru pro podnikatele 

Pojištění slouží k případnému krytí nesplacenému zůstatku na úvěru podnikatele. Úvěrové 

pojištění vzniklo na základě spolupráce České spořitelny s Pojišťovnou České spořitelny, 

a.s. ViennaInsurance Group. Pojištění se nabízí ve dvou variantách. Základní soubor 

pojištění A, AA a AAA se vztahuje na rizika smrti následkem úrazu a invalidity z důvodu 

úrazu. Rozšířený soubor pojištění B, BB a BBB se vztahuje na rizika smrti z jakýchkoliv 

příčin, invalidity z důvodu úrazu či nemoci. Výhodami tohoto pojištění je jedinečnost, 

jednoduchost a jistota, které Česká spořitelna nabízí. Jednotlivé varianty se dále dělí na 

pojištění pro jednoho klienta, pro dva klienty nebo pro tři klienty. [39]   

Pojištění klíčových osob 

Pojištění lze poskytnout pouze k Firemnímu účtu ČS. Sjednává se na základě smluvního 

vztahu mezi Českou spořitelnou a pojišťovnou České spořitelny, a.s. ViennaInsurance 

Group. Pokud majitel firemního účtu není schopen pokrýt své pohledávky vůči bance, 

pojištění klíčových osob pomůže s pokrytím této nepříjemné situace. Úrovně pojištění se 

nabízejí ve dvou variantách A a B. [40]   

V tabulce č. 9 uvádím přehled nabízených pojištění, včetně poplatků, které jsou 

s pojištěním spojené.  

Tabulka 9 - Komparační tabulka nabízeného pojištění 

Název Cena  

Pojištění karty a osobních věcí  

- P10 170 Kč/rok 

- P30 320 Kč/rok 

- P60 480 Kč/rok 

- P90 780 Kč/rok 

Cestovní pojištění k platebním kartám  
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- Comfort 300 Kč/rok 

- Comfort family 450 Kč/rok 

- Exclusive family 750 Kč/rok 

- Gold family 1500 Kč/rok 

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům z výše poskytnutého úvěru/měsíčně 

- TYP A  0,030-0,037 %  

- TYP B 0,050 – 0,060 % 

Pojištění klíčových osob  

- TYP A 115 – 545 Kč 

- TYP B 325 -  1 555 Kč 

Zdroj:[37,38,39,40; vlastní zpracování] 

3.3.5 Kreditní karty 

Kreditní karta je platební karta spojena s revolvingovým úvěrem od banky. Klient může 

finance opakovaně čerpat a zároveň být odměňován.  

Kredit+ MC Business 

Kreditní karta nabízená pro podnikatele zahrnuje úvěrový limit, který slouží 

k pravidelnému placeni či jako finanční rezerva pro podnikatele. Česká spořitelna nabízí 

kreditní kartu Kredit+ MC Business, která zahrnuje až 50 denní bezúročné období.  Jedná 

se o mezinárodní čipovou elektronickou kartu pro služební použití. Standardně s touto 

kartou můžete vybrat z bankomatu své banky nebo cizí banky 30 000 Kč za den avšak 

součtem částek všech platebních karet vydaných k jednomu kartovému účtu maximálně 

100 000 Kč; standardní platby u obchodníků jsou nastaveny s limitem 200 000 Kč na den 

s maximálním možným součtem plateb vztahujících se ke kartovému účtu do výše  

500 000 Kč na den.  
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Největší výhodou placení touto kartou je 0% úroková sazba pro platby a výběry 

v hotovosti, povinná měsíční splátka 5 % z vyčerpané částky, možnost vydání více karet 

k jednomu kartovému účtu, snadný a okamžitý přístup k financím a zabezpečená čipová 

technologie. Karta není spojována s běžným účtem podnikatele, jedná se o samostatný 

kartový účet, který může podnikatel využívat. [41]   

Předplacená karta Maestro (služební) 

Předplacená karta je výhodná pro zaměstnance, kteří pravidelně jezdí na služební cesty, 

pro brigádníky a hlavně firemní nákupy. S kartou lze platit i provádět výběry z bankomatů. 

Velkou výhodou je neomezený přístup k finančním prostředkům až do výše kartového 

účtu, který lze libovolně navyšovat, např. převod větší částky nebo rovnou vkladem na 

účet. Majitel účtu si takhle snadno pohlídá vynaložené finanční prostředky pro své 

zaměstnance. Lze stejně tak jako u Kredit+ vydat více platebních karet k jednomu 

kartovému účtu. [42]   

V tabulce č. 10 srovnávám nabízené kreditní karty, jejich cenu, úrok, zda mají bezúročné 

období a jaká je měsíční splátka. 

Tabulka 10 - Komparační tabulka kreditních karet 

Název 
Vydání 

karty 

Správa a 

vedení 

karty 

Úrok 
Bezúročné 

období 
Měsíční splátka 

Kredit+ MC 

Business 
650 Kč/rok zdarma 

18 – 29 

% 
až 50 dnů 

5% z vyčerpaného 

limitu 

Maestro (služební) 230 Kč/rok zdarma 
neuvede

no 
není není 

Zdroj: [41,42, vlastní zpracování] 
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4 Analýza konkurence bankovních produktů pro 

podnikatele a malé firmy 

Tato kapitola je zaměřena na porovnání bankovních produktů vybraných bank, konkrétně 

 Komerční banky a Raiffeisen bank. Tyto dvě banky jsem zvolila z toho důvodu, že patří 

společně s Českou spořitelnou mezi největší banky na území. České republiky. V první 

části porovnám běžné účty pro podnikatele podle kritérií, které si zvolím. Následně si 

vyhodnotím nejvýhodnější nabídku, kterou může daná banka nabídnout potencionálnímu 

klientovi. V druhé části se zaměřím na problematiku úvěrů. Porovnání provedu na 

modelovém příkladu. 

 

4.1 Komparace podnikatelských účtů 

Pro porovnání podnikatelských účtů jsem si zvolila podnikatelský účet u Komerční banky 

a Raiffeisen bank.  

4.1.1  Profi účet pro začínající podnikatele od Komerční banky 

Komerční banka může v rámci účtu nabídnout mezinárodní embosovanou kartu, obsluhu 

účtu pomocí internetu, telefonu i mobilu, zdarma prvních deset příchozích nebo odchozích 

plateb každý měsíc, měsíční elektronický výpis z účtu, možnost čerpání povoleného debetu 

a zdarma výběry z bankomatů KB v rámci konceptu MojeOdměny.  

K základnímu balíčku, který je v hodnotě 169 Kč lze dokoupit doplňkové služby, např. 

zvýhodněné balíčky transakcí nebo bankovnictví Profibanka. [43]   

MojeOdměny je koncept, díky kterému mohou klienti využívat služby ke svým produktům 

za výhodnější sazbu nebo zcela zdarma. Na tento benefit mají nárok všichni klienti KB, 

aniž by museli o něco žádat. Výše bonusu, který může podnikatel na účtu dostat, se odvíjí 

od aktivit, které na účtu za období jednoho měsíce proběhnou. [44]   

Výše bonusu: 

- při splnění 1 aktivity bude v následujícím měsíci navráceno 50% za vedení balíčku 

Profi účet, tj. 85 Kč; 
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- při splnění 2 aktivit a více bude v následujícím měsíci vráceno 100% za vedení 

balíčku Profi účet, tj. 169 Kč.  

Aktivity: 

- 1 došlá platba na MůjÚčet měsíčně; 

- uložené prostředky u KB nebo společnosti patřící do skupiny KB; 

- uložené prostředky u Investiční kapitálové společnosti KB v min. výši 100 000 Kč; 

- pravidelné spoření nebo investování na spořicí účet vedený u KB; 

- uzavřená smlouva u Modré pyramidy o hypotéčním úvěru či hotovostním úvěru, 

anebo zřízení kreditní karty. [44]   

4.1.2 Podnikatelského eKonto KOMPLET od Raiffeisen BANK 

Podnikatelské konto, které nabízí Raiffeisen BANK je určeno pro klienty, kteří často 

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

Hlavní výhodou, které konto nabízí je neomezený počet tuzemských transakcí, zadaných 

prostřednictvím internetového bankovnictví; neomezený počet výběrů z bankomatu v ČR 

(kterékoli banky) i v zahraničí; vedení účtu až v 9 měnách; 2x platební karta; přístup k účtu 

pomocí internetového bankovnictví; zřízení kontokorentu; sleva 300 Kč při aktivním 

využívání účtu a vedení osobního účtu eKonto Komplet zcela zdarma.  

Další velkou výhodou je možnost zvýhodnění úspor výhodnou úrokovou sazbou na 

spořicím účtu, kde máte finance kdykoliv k dispozici. [46]   

Při aktivním využívání účtu činí měsíční poplatek 500 Kč. Aktivním využíváním se rozumí 

kreditní obrat v minimální částce 15 000 Kč a zároveň alespoň 3 odchozí platby z účtu 

měsíčně. 

Kreditní obrat se splní součtem všech příchozích částek na účet včetně částek vložených. 

Do kreditního obratu se nezapočítávají převody mezi vlastními účty klienta, převody ze 

spořících nebo úvěrových účtů.  

Mezi odchozí platby se zahrnují odchozí platby z účtu, platby prostřednictvím platební 

karty a výběry v hotovosti na pobočce Raiffeisen BANK. Do plateb se nezahrnují převody 

mezi účty téhož majitele, převody na spořící a úvěrové účty. [45]   
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4.1.3 Komparace podnikatelských účtů u vybraných bank 

V rámci porovnání podnikatelských účtů vybraných tří bank jsem zvolila pro Českou 

spořitelnu Podnikatelské konto Maxi. Pro Komerční banku jsem zvolila Profi účet pro 

začínající podnikatele a pro Raiffeisen BANK jsem zvolila podnikatelské eKonto 

KOMPLET. V následující tabulce jsou uvedeny vybrané služby těchto nabízených 

produktů, které jsou důležité pro podnikatele a jejich porovnání.  

Mezi hlavní srovnávací kritéria jsem zvolila: 

- správu a vedení podnikatelského účtu; 

- převzetí platebního příkazu prostřednictvím přímého bankovnictví, bankomatu, 

telefonního bankéře, sběrného boxu a přepážky; 

- založení a změnu trvalého příkazu prostřednictvím přímého bankovnictví, 

telefonního bankéře a přepážky; 

- zřízení a změnu souhlasu s inkasem / SIPO prostřednictvím přímého bankovnictví, 

telefonního bankéře a přepážky; 

- vklad hotovosti přes přepážku, vkladový bankomat; 

- výběr hotovosti přes přepážku, bankomat své banky, bankomat cizí banky; 

- výpisy k účtu zaslané poštou a elektronicky; 

- příchozí platbu; 

- úrokovou sazbu.  

Veškeré sazby jednotlivých kritérii uvádím v tabulce č. 11. U Profi účtu od Komerční 

banky musím podotknout, že sazby jednotlivých transakcí se týkají plateb v případě 

překročení 10 plateb v rámci základního balíčku. Údaje vyznačené zelenou barvou jsou 

služby zdarma, červenou barvou jsem označila službu, která je nejdražší u třech 

zmiňovaných bank.  
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Tabulka 11 - Komparace podnikatelských účtů 

Název položky 
Podnikatelské 

konto MAXI 
Profi účet 

Podnikatelské eKonto 

Komplet 

Správa účtu 299,-- 169-- 500/800 

Zřízení účtu zdarma zdarma zdarma 

BEZHOTOVOSTNÍ platební styk  

Převzetí platebního příkazu 

- přímé bankovnictví 

- bankomat 

- telefonní bankéř 

- sběrný box 

- přepážka 

zdarma 

zdarma 

20,-- 

20,-- 

80,-- 

6,-- 

-- 

19,-- 

39,-- 

69,-- 

zdarma 

-- 

15,-- 

50,-- 

50,-- 

Založení/změna trvalého příkazu    

- přímé bankovnictví 

- telefonní bankéř 

- přepážka 

zdarma 

zdarma 

zdarma 

zdarma 

29,-- 

69,-- 

zdarma 

15,-- 

50,-- 

Zřízení/změna souhlasu s inkasem/SIPO    

- přímé bankovnictví 

- telefonní bankéř 

- přepážka 

zdarma 

zdarma 

zdarma 

zdarma 

29,-- 

69,-- 

zdarma 

15,-- 

50,-- 

HOTOVOSTNÍ platební styk  

Vklad hotovosti 

- přepážka 

- vkladový bankomat 

zdarma 

zdarma 

 9,--  

           -- 

zdarma 

-- 

Výběr hotovosti  
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- přepážka 

- bankomat své banky 

- bankomat cizí banky 

80,-- 

zdarma  

40,-- 

60,-- 

9,-- 

39,-- 

zdarma 

zdarma 

- 

Výpisy z účtu  

- poštou 

- elektronicky 

 

25,-- 

zdarma 

 

35,-- 

1 zdarma/ 40,-- 

 

30,-- 

zdarma 

Příchozí platba zdarma 6-- zdarma 

Zdroj: [26,45,47, vlastní zpracování]   

 

Na základě údajů obsažených v této tabulce jsem dospěla k závěru, že nejvýhodnější je 

založení podnikatelského účtu u Komerční banky. Konto však obsahuje v rámci balíčku 

pouze 10 plateb, takže se poplatky mohou navýšit o zadané jednorázové platby, kterých se 

u podnikatelů počítá v řádcích 30-50 plateb/měsíc. To však lze dořešit doplňkovým 

balíčkem. V případě, že klient zvolí např. balíček 50 transakcí, připlatí si částku 179,--. 

Pokud bude mít klient založený i osobní účet, u nich nazývaný MůjÚčet, může mít vedení 

Profi účtu zdarma. Znamená to tedy, že by za komplexně nastavený účet se všemi 

potřebnými službami platil pouze 179 Kč.  

Určitě za zmínku stojí poplatek, který spočívá v měsíčním výpisu za účet. Pokud bude chtít 

klient mít přehled o svém účtu častěji, než je jedenkrát měsíčně, zaplatí si za vyhotovení 

elektronického výpisu poplatek 40 Kč. Tento poplatek se stal v rámci ankety 

nejabsurdnějším bankovním poplatkem roku 2015. [48] 

Jestliže si podnikatel stanoví hlavní podmínku provádění neomezených plateb na účtu, 

určitě je pro něj výhodné založit si Podnikatelské konto Maxi u České spořitelny. 

Z tabulky jasně vyplývá, že za poplatek 299 Kč měsíčně, může klient provádět neomezený 

počet tuzemských transakcí a neplatit nic navíc. Do tuzemských plateb se nezahrnují 

transakce zadané přes telefonního bankéře, sběrný box a přepážku. Všechny bezplatné 

platby lze provádět přes internetové bankovnictví nebo mobilní banku, která byla vyvinuta 

pro chytré telefony. Veškeré zřízení, změny nebo provádění trvalých plateb, souhlasu 

s inkasem, nebo souhlasu s inkasem SIPO je v rámci balíčku bez poplatků. Přehled o svém 
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účtu může mít podle svých potřeb a to buď měsíčně, týdně, dekádně nebo denně. Všechny 

varianty zasílání výpisu elektronickou formou jsou zdarma.  

Na třetí příčce dle mého vyhodnocení se umístilo zřízení účtu u Raiffeisen bank. Při 

srovnání s Českou spořitelnou nabízí Raiffeisen bank stejné produkty ale za rozdílný 

poplatek. Klient za vedení účtu zaplatí částku 500 Kč a to jen v případě, že bude mít 

měsíčně na účtu obrat min. 15 000 Kč a bude mít alespoň 3 odchozí platby. Touto 

podmínkou si banka zajistí aktivitu klienta a přísun financí, které může dále alokovat. 

Jestliže podmínka nebude splněna, klient zaplatí poplatek 800 Kč, který je podle mého 

názoru v dnešní době astronomický. Jedinou velkou výhodou, které podnikatelské eKonto 

komplet nabízí je výběr ze všech bankomatu v ČR zdarma.   

V konečném důsledku vychází nejvýhodněji zřízení Podnikatelského konta Maxi u České 

spořitelny, která nepodmiňuje výhodnější vedení konta dalšími produkty a zaručuje 

měsíční sazbu 299 Kč.  

4.2 Komparace úvěru pro podnikání 

V druhé části porovnávání produktů se zaměřím na srovnání neúčelových úvěrů pro 

podnikatele, které nabízejí Česká spořitelna, Komerční banka a Raiffeisen Bank. 

Minimální výše tohoto úvěru je stanovena na 200 000 Kč. V následující tabulce srovnám 

úvěry obecně, v jaké výši se poskytují, s jakými úrokovými sazbami, jakou lze stanovit 

maximální délku splatnosti a jaké s úvěrem souvisejí poplatky. Konkrétně se na úvěry 

zaměřím v modelovém příkladě.  

Informace jsem získala na pobočkách porovnávaných bank, jelikož nebyly na webových 

stránkách uvedeny veškeré parametry. V tabulce číslo 12 uvádím kompletní přehled 

jednotlivých parametrů.  
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Tabulka 12 - Základní parametry podnikatelských úvěrů 

Základní parametry Neúčelový úvěr 

- ČS 

Profi úvěr - KB Podnikatelská rychlá 

půjčka – RB 

Výše úvěru [Kč]   1 – 6 000 000 1 – 3 000 000 30 000 – 500 000 

Doba splácení  1 – 8 let 1 – 7 let 1 – 5 let 

Úroková sazby Individuální Individuální Individuální 

Poskytnutí úvěru [Kč]   0 0,6% z poskytnuté 

částky 

0,5 % z poskytnuté částky,  

min. 3000 

Správa a vedení úvěru [Kč]   0 200/300/ 600 250 

Poplatek za upomínku [Kč]   500 1. upomínka – 100, 

další 500 

500 

Zdroj: [29,49,50vlastní zpracování]   

 

4.2.1 Komparace podnikatelských úvěrů – modelový příklad 

Jako modelový příklad pro porovnání jednolitých úvěrů jsem stanovila celkovou částku na 

200 000 Kč bez nutnosti zajištění a s dobou splatnosti 5 let. V tabulce č. 16 můžete vidět 

konkrétní porovnání nabízených úvěrů od České spořitelny a Raiffeisen Bank a v tabulce 

číslo 13 od Komerční banky, konkrétně jejich nabízené měsíční splátky, úrokové sazby a 

celkovou zaplacenou částku. Dle daných parametrů vyhodnotím, který z nabízených úvěrů 

je pro podnikatele nejvýhodnější. Parametry KB jsou uvedené v samostatné tabulce a to 

z toho důvodu, že banka nabízí úrokové sazby od 5-10 %. 
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Tabulka 13  - Porovnání podnikatelských úvěrů ČS, RB a KB 

Vybrané ukazatele ČS RB KB 

Celková výše úvěru [Kč]   200 000,-- 200 000,-- 200 000 ,-- 

Doba splatnosti úvěru  5 let 5 let 5 let 

Úroková sazba [%]   16,9 12,34 5-10 

Výše měsíční splátky [Kč]   4951 4483,33 3831 – 4305 

Jednorázový poplatek za 

zpracování úvěru [Kč]   

2000 3000 1200 

Měsíční poplatek za 

vedení úvěrového účtu 

[Kč]   

0 250 300 

Celková zaplacená částka 

[Kč]   

297 060 268 999,8 253 995 

Zdroj: [ vlastní zpracování]   

Česká spořitelna nabízí úvěr v částce 200 000 Kč a se splatností 5 let s úrokovou sazbou 

16,9%. Z tabulky je patrné, že je to nejvyšší úroková sazba z třech zmiňovaných bank. 

Měsíční splátka vychází na 4951 Kč. Jednorázový poplatek činí 2000 Kč. Výhodou úvěru 

u ČS je nulový poplatek za vedení úvěrového účtu. Celková částka, kterou podnikatel 

zaplatí, činí 297 060 Kč.   

Raiffesen bank stanovuje úrokové sazby individuálně. Podnikatelce na základě její bonity 

byla nabídnuta úroková sazba 12,34 %, s měsíční splátkou 4483,33 Kč po dobu 5 let. Po 5 

letech pravidelného splácení klientka přeplatí 268 999,6. Jednorázový poplatek činí 3000 

Kč a měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu 250 Kč, po 5 letech pouze na poplatcích 

zaplatí 18 000 Kč. Celková částka včetně úroků a poplatků souvisejících s úvěrem činí 

286 999,6 Kč.  

Komerční banka nabízí 6 úrokových sazeb od 5-10%. Jednotlivé sazby se určují podle 

bonity klienta. Čím vyšší bonitu klienta má, tím nižší úrokovou sazbu od banky získá a 
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naopak. Je to stanoveno z toho důvodu, že čím nižší je bonita, tím více banka podstupuje 

úvěrové riziko, které si kompenzuje vyššími úrokovými výnosy.  

Berme v potaz, že klientovi v bance nabídli střední úrokovou sazbu a to 8 %. V tomto 

případě za úvěr v částce 200 000 Kč s měsíční splátkou 4 111 Kč přeplatí 42 563 Kč. 

Jednorázový poplatek za zpracování úvěru činí 0,6 % z poskytované částky, v našem 

případě 1200 Kč. Poplatek za vedení úvěrového účtu je měsíčně 300 Kč. Za 5 let 

pravidelného splácení zaplatí klient na poplatcích včetně jednorázového poplatku za 

zpracování 19 200 Kč. Celkově ho tedy úvěr přijde na 261 763 Kč. 

V porovnání všech bank jsem dospěla k závěru, kdy je nejvýhodnější zřízení úvěru u 

Komerční banky a to z toho důvodu, že nejvyšší poskytovaná úroková sazba činí 10 %. 

Jednorázový poplatek za zřízení úvěru je jednoznačně nejnižší oproti konkurentům. I při 

pravidelném měsíčním poplatku 300 Kč za vedení úvěrového účtu klient celkově zaplatí 

méně, než například u RB nebo ČS.  
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5 Návrhy a doporučení 

5.1 Založení běžného účtu 

5.1.1 Pro podnikatele 

V případě, že se bude jednat o malého podnikatele nebo OSVČ, bude pro něj vhodné zřídit 

si účet u KB. Jak jsem již zmiňovala v komparaci běžných účtů, profi účet u KB obsahuje 

v rámci balíčku 10 plateb za částku 169 Kč. Malému podnikateli nebo OSVČ může stačit 

počet těchto plateb, případně si může dokoupit balíček transakcí o 10 až 100 transakcí 

navíc. To se liší v částce doplňkového balíčku od 39 – 329 Kč. Pokud si podnikatel založí 

společně s podnikatelským účtem i účet soukromý, nemusí za podnikatelský nic platit, 

pouze by se ho týkala sazba za balíček transakcí, což je pro něj nejvýhodnější. OSVČ často 

pracují se soukromými účty a podnikatelskými dohromady.  

5.1.2 Pro malé firmy 

Malá firma do 30 mil. Kč jistě ocení pro začátek podnikání i v pokročilejším stádiu 

podnikání co nejvíce služeb za co nejnižší cenu. V tom případě je pro firmu nejvýhodnější 

zřízení účtu u České spořitelny. Podnikatelské konto MAXI je konto, které je komplexně 

nastavené za částku 299 Kč měsíčně. Za zmínku stojí zřízení platební karty VISA 

s multiměnovou funkcí. Firma, která obchoduje se zahraničním, si může založit společně 

s podnikatelským kontem i Běžný účet v cizí měně. S platební kartou k Podnikatelskému 

kontu si poté může vybrat jakoukoli měnu v daném státě v návaznosti na cizoměnový 

účet.. Účty jsou vzájemně propojené a pro firmu je to velká výhoda. Uvedu to na příkladu: 

Firma XY má založené pouze podnikatelské konto v CZK. Potřebuje si vybrat finance 

v USD v zahraničí. Výběr provést samozřejmě může, ale zaúčtuje se podle aktuálního 

kurzu na CZK, což pro něj může znamenat ztrátu na kurzu. V případě, že bude mít 

založený i Běžný účet v cizí měně, konkrétně v USD a bude hotovost v zahraničí vybírat, 

vybere si díky platební kartě s multiměnovou funkcí USD bez ztráty na přepočtu kurzu.  

 

Podnikatel může mít vedený osobní účet pro soukromé účely zdarma, díky zřízení 

Podnikatelského konta Maxi. 
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5.2 Založení podnikatelského úvěru 

5.2.1 Pro podnikatele 

V modelovém příkladu jsem uváděla informace pro úvěr na částku 200 000 Kč. Taková 

částka se může využít např. na pořízení automobilu pro podnikání. Nejlepší je vzít si úvěr 

u KB. Úrokové sazby se pohybují od 5-10 %. Což je nejnižší úroková sazba ze všech třech 

zmiňovaných. Nejnižší úrokovou sazbu podnikatel dosáhne, když bude mít u KB delší 

dobu vedený osobní účet. Tím si zajistí určitou bonitu. Čím vyšší bonita je, tím nižší úrok 

má. U úvěru u KB klient přeplatí maximálně 53 995 Kč a to v případě, že mu bude 

poskytnuta nejvyšší úroková sazba – 10%. 

5.2.2 Pro malé firmy 

Malé firmy mohou žádat o úvěry od statisíců po miliony. Všechny žádosti se řeší zcela 

individuálně na pobočkách jednolitých bank. Nelze teď s jistotou říci, která z nabízených 

bank poskytne úvěr výhodněji. Opět se úrokové sazby odrážejí od bonity klienta a jeho 

platební morálce. Banka čerpá informace pro poskytnutí úvěru z bankovních a 

nebankovních registrů. Vždy je velice důležité, určit si cíl, pro který finance potřebujeme. 

Od toho se odvíjí typ úvěru.  
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6 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce byla podrobná analýza vybraných bankovních produktů pro 

podnikatele a malé firmy České spořitelny. Zvolila jsem produkty, které jsou nejčastěji 

využívány podnikateli a to zejména podnikatelské účty, podnikatelské úvěry a pojištění.  

Práci jsem rozdělila na 3 hlavní části. Nejprve jsem se zaměřila na teorii bankovních 

produktů, které banka nabízí.  Zejména jsem se věnovala založení účtu, pohybu financí a 

úročení účtů. U úvěrových produktů jsem se zabývala poskytováním podnikatelských 

úvěrů, analýzou úvěrového rizika, ratingem a bankovními registry.   

V další části jsem se věnovala České spořitelně, její historii a celkovému profilu 

společnosti. Dále ekonomickým ukazatelům, které jsem převážně čerpala z výročních 

zpráv a Fact sheetu. Na základě údajů mohu konstatovat, že se banka stále drží na první 

příčce v poskytování produktů a to nejen za veškeré ocenění, které získala, ale hlavně za 

důvěru a podněty svých klientů, díky kterým se neustále zdokonaluje ve svých službách.  

V praktické části jsem provedla analýzu podnikatelských účtu s konkurenčními bankami a 

to s Komerční bankou a Raiffeisen Bank. Důvodem pro výběr těchto bank je, že společně 

s Českou spořitelnou patří mezi největší banky na českém trhu. Analýza se týkala 

podnikatelských účtů a podnikatelských úvěrů, které jsem vyhodnotila na modelovém 

příkladu. 

Závěrem výsledné analýzy je, že Česká spořitelna má díky svým produktům stále 

dominantní postavení na trhu. V podnikatelských účtech může nabídnout komplexně 

vedený účet s veškerými produkty, které podnikatel ke své činnosti potřebuje za příznivý 

poplatek. Konkurenční banky samozřejmě taky nabízejí kvalitní služby, nicméně součtem 

všech poplatků převyšují částku oproti ČS.  

Poskytnutí úvěru závisí především na bonitě klienta, interním ratingu a informacích 

obsažených v bankovních registrech. Podnikatelské úvěry se řeší zcela individuálně, takže 

nelze nikdy předem stanovit přesnou úrokovou sazbu nebo měsíční splátku, kterou bude 

klient splácet. Proto je taky důležité zaměřit se na poplatky, které jsou s úvěrem spojené. 

Poplatky se od bonity neodrážejí, jsou stále stejné a neměnné.  Jedná se především o 



 Simona Nevařilová.: Analýza konkurence bankovních produktů  

2015  39 

 

jednorázový poplatek za realizaci úvěrů, předčasné splacení, poplatek za upomínku 

v případě nesplácení a rovněž důležitý je poplatek související s vedením úvěrového účtu.  
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Příloha 1 – Komparační tabulka nabízených úvěrů 

[27-36; vlastní zpracování] 

Název 

Poplatek 

za vedení 

úvěrového 

účtu [Kč] 

Úroková sazba 

[%] 

Jednorázový 

poplatek za 

zpracování 

Doba 

splatnosti 

Min. – Max. výše 

úvěru [Kč] 

Firemní úvěr 100 – 300 Od 5,99 p.a. 
0,6 % 

 min. 1 000 Kč 
1 – 7 let 50 tis. – 1 mil.  

Provozní úvěr 300 individuálně 

0,5 – 2 % 

5 tis. – 150 tis 

Kč 

1 – 3 roky neomezená 

Neúčelový úvěr Zdarma individuálně zdarma 1 – 8 let až 6 mil.  

KTK úvěr  

Startovací Zdarma 16,9 p.a. zdarma opakovaně 20 - 50 tis. 

Firemní 100 – 300 

15,9 p.a. 

14,5 p.a. 

13,5 p.a. 

zdarma opakovaně 

50 001 – 300 000 

300 001 – 500 000 

500 001 -  1 mil 

Profesionál 300  7,5 % zdarma opakovaně až 1 mil. 

Investiční úvěr 300 individuálně 

0,5 -2 % 

5 tis.– 150 tis. 

Kč 

1- 8 let neomezená 

Hypoteční úvěr  

Komerční HYPO 400 individuálně 

0,75 – 1 % 

15 tis – 150 

tis.Kč 

1 – 15 let až 15 mil. 

Business HYPO 150 od 2, 29 p.a. 5 000 Kč 

splácí se 

podle 

příjmu 

až 30 mil. 

HYPO projektové 

financování 
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 1 – 20 let až 200 mil. 
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Příloha 2 – Ceník pro podnikatelské konto Klasik 
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Příloha 3 - Ceník pro Podnikatelské konto Maxi 
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Příloha 4 - Ceník pro tuzemský platební styk pro podnikatele 
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Příloha 5 - Ceník pro Provozní úvěr 
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Příloha 6 - Ceník pro Komerční hypotéku 
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Příloha 7 - Ceník pro Privátní business hypotéku 
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Příloha 8 - Ceník pro Pojištění karty a osobních věcí 

 

Příloha 9 – Ceník pro Cestovní pojištění k platebním kartám 
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Příloha 10 – Ceník pro Pojištění schopnosti splácet k úvěrům pro podnikatele 

 

Příloha 11 – Ceník pro Pojištění klíčových osob 

 


