
 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

ANOTACE  BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE  

 

Předmětem této bakalářské práce je analýza bankovních produktů, se kterými se mohou 

setkat podnikatelské subjekty při své činnosti. Práce je rozčleněna do několika částí. 

V úvodu je popsán bankovní systém, činnost ČNB a obchodních bank, mezi které patří 

poskytování úvěrů. Jsou zde uvedeny současné aktuální druhy úvěrů a podmínky 

získání úvěrových produktů. V poslední části jsou porovnány výhody a nevýhody dvou 

úvěrových produktů u různých bank.   
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ANNOTATION OF MASTER THESIS  

 

The subject of this thesis is the analysis of bank's products, which can industrial subjects 

meet at their activities. The thesis is devided into few parts. The introduction describes 

the banking system, the activities of ČNB and trading banks, where loans belong. There 

are mentioned actual loan types and conditions of loan products obtaining. The last part 

is about the comparing of advantages and disadvantages of two loan products in two 

different banks.    
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Úvod 

 
V úvodu této práce považuji za nezbytné vymezit téma, které jsem si vybral. Je jím přehled 

bankovně finančně úvěrových produktů a jejich využití v průmyslových podnicích, protože 

v dnešní civilizované zemi je naprosto běžné, že každý fyzický či podnikatelský subjekt 

využívá bankovní služby a jejich vedlejší produkty.  

Může se jednat o peněžní prostředky ze státního rozpočtu /dotace/, půjčky, úvěry od 

bankovních institucí. A proto si myslím, že je dobré něco znát o bankovních sférách a jejích 

nabízených hlavních a vedlejších produktech, které sehrávají v prosperující ekonomice 

každého státu významnou roli.  

V současné společnosti stále více převládá názor, že každý podnikatelský či fyzický subjekt, 

který požádá o úvěr v bance je na pokraji před zkrachováním firmy a nebo využívá zapůjčené 

finance k překrytí dočasné platební neschopnosti.  

Přitom nabízené úvěry můžeme využít při realizaci investičních projektů, na provozní potřeby 

k překlenutí současné platební neschopnosti a nebo z důvodů, že nás zapůjčené finance 

z cizích zdrojů budou stát méně, než využití vlastních financí.   

Rozhodneme-li se využít bankovně úvěrových produktů z externích zdrojů , je třeba vybrat 

úvěrový produkt, který je pro nás dostupný a nejvýhodnější.   

Jeden z posledních důvodů, proč využít úvěrových produktů v průmyslových podnicích by 

měla být finanční krize, při které je možné získat úvěrový produkt od nesolidních společností 

za příliš vysokou cenu a to z důvodů, že solidní věřitelé se zdráhají úvěrovat nestabilní podnik 

v krizi, což přináší i nemilé následky v průmyslových podnicích.  

O všech těchto skutečnostech související s úvěrovými produkty se vyjádřím ve své práci, 

která je rozdělená do několika částí.  

V první části se věnuji popisu a upřesnění slova BANKA vyjádřím jeho právní a funkční 

hledisko s ohledem na jeho základní funkci v zemi. 

V druhé části se věnuji Bankovnímu systému jeho současnému rozdělení, vyjádřím hlavní 

činnost ČNB její nástroje a druhu současných bank působících na trhu. 
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V třetí části se věnuji bankovním úvěrům, vymezím právních poměrů žadatelé o úvěr, 

zkoušku jeho hospodářské situace a  přiblížím v čem spočívá úvěrové riziko. 

Ve čtvrté části se věnuji rozdělení bankovních finančně úvěrových produktů, vyjádřím jejích 

druhy a nastíním alternativní formy financování. 

V páté části se věnuji současným nabízeným druhům podnikatelských úvěrů s ohledem na 

využití v průmyslu, provedu porovnání a vyhodnocení dvou úvěrových produktů nabízených 

v současnosti na našem trhu.      

V závěru vyvodím reakce bank, které vznikly vlivem působení ekonomické krize na bankovní 

úvěrové produkty.   

 

 

 

 

 

.     
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1 Banka 

 

Banka je podnik, který je specializován na obchodování s kapitálem v peněžní formě a spolu 

s tím má mnoho dalších finančních služeb spojených s úschovou a obsluhou tohoto kapitálu. 

Banky nakupují peníze ve formě vkladů na požádání, termínových a úsporných vkladů, emisí 

úvěrových cenných papírů a půjček od jiných bank. Ve srovnání s ostatními podniky se 

bankovní kapitál vyznačuje podstatnou zvláštností. Touto je skutečnost, že vlastní kapitál je 

poměrně malý. I když jsou mezi jednotlivými druhy bank a zeměmi značné rozdíly, pohybuje 

se dnes podíl vlastního kapitálu bank ve světě přibližně v rozmezí 2-10%. Jestliže 90 až 80% 

bankovního kapitálu patří vkladatelům a jiným věřitelům, vyplývá z toho další závažná 

skutečnost, že banky vlastně obchodují s cizími penězi.[1]               

                                             

1.1 Vymezení banky 

 

K vymezení banky je vhodné přistupovat ze dvou hledisek : 

- funkční hledisko vychází z ekonomických funkcí a činností banky 

- právní hledisko je naproti tomuto založeno na exaktní vymezení banky v příslušné 

právní normě. 

 

1.1.1  Funkční hledisko 

 

Z funkčního hlediska obvykle bývá banka charakterizována jako druh finančního 

zprostředkovatele, jehož hlavní činnosti je zprostředkování pohybu finančních prostředků 

mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. 

Funkční hledisko nám jednoznačně nevymezuje, kdy daný podnik je bankou, a kdy nikoliv. 

Jelikož se však na činnost bank v mnoha směrech vztahuje odlišný režim, musí existovat zcela 

jednoznačné právní vymezení banky.[3]                                 
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1.1.2 Právní hledisko 

Z důvodů, že se na činnost banky v mnoha směrech vztahuje odlišný režim ve srovnání 

s podniky v jiných oblastech, musí existovat zcela jednoznačné právní vymezení banky. 

Speciální zákon o bankovnictví jednoznačně definuje banku. Náš zákon o bankách (zákon č. 

21/1992 o bankách), který vychází ze směrnice EU (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím 

výkonu.)[5]              

 

1.1.3 Základní funkce bank 

Úloha bank v tržní ekonomice je velmi různorodá a v mnoha směrech nezastupitelná. Banky 

plní celou řadu funkcí. Za základní můžeme označit:[5]                                                            

 

- finanční zprostředkování v užším pojetí, to znamená získávání volného kapitálu od 

            věřitelů a jeho poskytování dlužníkům, 

- emise bezhotovostních peněz, 

- prostředkování platebního a zúčtovacího styku, 

- zprostředkování finančního investování na peněžním a kapitálovém trhu.[6]               

 

2 Bankovní systém  

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

vzájemné vztahy a rovněž jejich vztahy k okolí (podnikovému sektoru, domácnostem, státu, 

zahraničí). Funkce a způsob fungování bankovního systému jsou determinovány zejména 

existujícím ekonomickým prostředím v dané zemi, ale i tradicí, zapojením země do 

mezinárodní spolupráce. Do bankovního systému se zahrnuje: [15] 

1. Banky působící v dané zemi 

2. Pobočky zahraničních bank 

3. Reprezentace zahraničních bank 

4. Ostatní, nebankovní instituce                      
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2.1 Rozdělení bankovního systému 

 

Jednostupňový -  v jednostupňovém bankovním systému provádí v podstatě všechny operace 

jediná centrální banka. Často zde sice působí ještě další banky, které jsou ale:  

- specializované na předem velmi úzce vymezený rozsah bankovních činnosti nebo na 

vymezené sektory či oblasti. 

- prakticky zcela závislé na rozhodnutích centra, resp. centrální banky / nejsou 

podnikatelskými subjekty a jejich rozhodovací pravomoci jsou velmi úzké / 

 

Hlavními oblastmi specializace bank v tomto systému bývají zahraniční obchod, sektor 

obyvatelstva, zemědělství a investiční výstavba.   Tento systém se uplatňoval v centrálně 

plánovaných ekonomikách ve 20. století.V této době existovala u nás pouze jediná banka – 

Státní banka československá. 

 

Dvoustupňový – dvoustupňový bankovní systém je charakteristický především pro většinu 

tržních ekonomik. V tomto systému je funkčně odděleno centrální a obchodní bankovnictví a 

centrální banka až na výjimky neprovádí činnosti, které spadají do oblasti působení 

obchodních a dalších bank. Centrální banka především: 

- neúvěruje podnikový (podnikatelský) sektor 

- neřídí přímo činnost ostatních bank 

 

Obchodní a další banky podnikají s penězi za účelem zisku. Jejich činnost není řízená 

žádnými z centra rozepsanými plány, banky jsou při vlastním rozhodování v zásadě zcela 

samostatné. Z toho také vyplývá, že činnost a výsledky hospodaření ovlivňuji jejich 

existenci.[3]                                                                                                                             
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2.2  ČESKÁ  NÁRODNÍ  BANKA 

 

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad 

finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se 

zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance  a dalšími právními předpisy. Má postavení 

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

rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl 

svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Nejvyšším řídícím 

orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vrchní 

ředitelé. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období.[13]                                                                                                  

 

2.2.1 Hlavní činnosti české národní banky: 

 

 

- Zabezpečuje stabilitu měny. Dosažení a udržení cenové stability, tj. nízkoinflačního 

prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek 

pro udržitelný hospodářský růst.  

- Určuje měnovou politiku - vydává (emituje) peníze a stahuje je z oběhu, stanovuje 

jejich nominální hodnotu (rozměry, hmotnost, vzhled, ochranné prvky) 

- Řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank -> v roce 1992 vzniklo zúčtovací 

centrum ČNB (clearingové centrum) jehož úkolem je zajišťovat realizaci 

mezibankovního platebního styku -> každá banka má v tomto centru otevřen účet, na 

němž má uložené prostředky pro krytí plateb svých klientů = povinná minimální 

rezerva 2% 

- Vede účet státního rozpočtu – spravování státního dluhu 

- Vykonává dohled nad prováděním činností obchodních bank, hlavním cílem je 

omezení rizik a zajistit ochranu vkladatelů 

- Spolupracuje s ústředními bankami jiných států a mezinárodními organizacemi z 

finančního sektoru 

- Je bankou bank 

- Obchoduje na finančních trzích, především se státními cennými papíry 

- Určuje a provádí měnovou politiku 
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Měnová politika ovlivňuje nabídku a množství peněz v oběhu, má vliv na hospodářský růst, 

inflaci a zaměstnanost, stav platební bilance, výši souhrnné (agregátní) poptávky. Zvýšená 

nabídka peněz způsobuje vyšší souhrnnou poptávku -> dochází ke stimulaci hospodářského 

růstu -> to má vliv na vyšší zaměstnanost -> to představuje riziko zvýšení inflace a naopak. 

 

2.2.2 Nástroje měnové politiky 

 

Nástroje nepřímé – centrální banky využívají tržních zákonů a plošně působí na ostatní 

subjekty finančního trhu  

 

1. Povinná minimální rezerva – povinný vklad u CB, který slouží jako rezerva při 

špatném hospodaření, nyní činní 2% 

2. Diskontní sazba – úroková míra, za kterou si obchodní banky půjčují peníze u CB, 

nyní činí 2,25%. Centrální banka výší této sazby ovlivňuje peněžní zásobu 

komerčních bank, podle které určují banky výši poskytovaných úvěrů. Diskontní 

sazba představuje dolní mez krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. 

Zvýšení diskontní sazby pomáhá snižovat inflaci, její snížení naopak vede k 

expanzivnímu navyšování zásoby peněz. 

3. Reeskont směnky – obchodní banky koupí směnku od klienta a od ní to odkoupí CB 

4. Operace na volném trhu – nákup a prodej cenných papírů (státní dluhopisy, 

povodňové obligace)  

5. Repo sazba - při repo operacích centrální banka přijímá od bank přebytečnou likviditu 

a na oplátku jim předává dohodnuté cenné papíry. Obě strany se zároveň zavazují, že 

po uplynutí doby splatnosti centrální banka jako dlužník vrátí věřitelské bance 

zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí poskytnuté 

cenné papíry. 

6. Lombardní sazba - představuje úrokovou sazbu při operacích, kdy si banky vypůjčují 

likviditu oproti zástavě cenných papírů. V současné době je vzhledem k trvalému 

přebytku likvidity bank tato možnost využívána minimálně.  
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Nástroje přímé – platí jen pro konkrétní obchodní banky, v ČR se používají 

 

1. Pravidla likvidity - centrální banka určuje obchodním bankám, jaký mají mít vztah 

mezi aktivy a pasivy. Tím může snížit její likviditu (likvidita = schopnost platit své 

závazky) 

2. Povinné vklady - povinné vedení běžných účtů státních institucí u centrální banky 

3. Úvěrové kontingenty - určení limitních úvěrů a úvěrových stropů. Patří mezi velmi 

razantní přímé nástroje.  

 

2.3  Obchodní banky 

 

Obchodní banky jsou nejstarším druhem bank . Z historie je známo, že to byly nejdříve 

klasické rodinné banky,  jejíž základem byl soukromý rodinný kapitál. S rozvojem 

kapitalistické výroby v 19. století již vlastní rodinný kapitál zpravidla nestačil na financování 

stále nových a větších projektů a tak začínají vznikat první klasické kapitálové bankovní 

společnosti založené na akciovém kapitálu. 

Vznikem nových bank s jejich zaměřením na určité klienty a jen na některé výnosné druhy 

bankovních produktů se pro klasické obchodní banky omezuje jejich obchodně podnikatelský 

prostor. Proto obchodní banky postupně začínají nabízet své služby i fyzickým 

osobám, živnostníkům, různým menším výrobním a obchodním firmám a jiným subjektům 

včetně státu, které splňují podmínky pro efektivní vrácení půjčených prostředků. 

Tímto způsobem se banky staly univerzálními, tj. jsou schopny a připraveny poskytovat 

svým klientům veškeré známé a klienty vyžadované produkty.[2]  

 

Dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, vycházející z příslušné směrnice EU, jsou banky 

jednoznačně vymezeny čtyřmi základními podmínkami: 

 

- jde o právnické osoby se sídlem v ČR, založené jako akciové společnosti, 

- přijímají vklady od veřejnosti (vkladem se přitom rozumí svěřené peněžní prostředky, které 

  představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu; přijímání vkladů od veřejnosti v ČR 
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  mohou provádět výhradně banky), 

- poskytují úvěry (za úvěr se považují v jakékoli formě dočasně poskytnuté peněžní 

  prostředky), 

- k výkonu bankovní činnosti mají udělenou licenci od ČNB. 

 

2.4  Druhy bank 

 

Nejčastějším druhem bank jsou univerzální banky, které nabízejí veškeré produkty 

komerčního a investičního bankovnictví. Na trhu však mohou působit i jiné druhy bank, které 

se specializují jen na některé činnosti, např.: 

 

- Obchodní banky provozující obchodní bankovní činnost převážně univerzálního 

charakteru. Jako právnické osoby (a.s.) vznikly na základě privatizace státních 

bankovních subjektů. Tyto banky jsou podnikatelské subjekty (např. KB, ČSOB....). 

 

- Na trhu však mohou působit i jiné druhy bank, které se specializují jen na některé 

činnosti např.: 

 

Spořitelny jsou instituce, které se zaměřují zejména na sběr vkladů a provádění dalších 

služeb (vedení běžných účtů, platební styk) pro drobnou klientelu. Z hlediska umístění aktiv 

převládají úvěry poskytované jiným bankám, resp. dalším institucím činným a peněžním a 

kapitálovém trhu. 

 

Stavební spořitelny jsou speciálním druhem spořitelen, které se smějí zabývat výhradně tzv. 

stavebním spořením. To znamená, že přijímají účelové vklady a poskytují v návaznosti na 

tyto vklady a při splnění stanovených podmínek účelové stavební úvěry. Podnikání stavebních 

spořitelen je obvykle upraveno speciálním zákonem. 
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Úvěrová družstva jsou zpravidla malé banky založené na družstevních principech. Podmínky 

jejich činnosti bývají upraveny ve speciálním zákoně. Důvodem jejich vzniku je zpravidla 

poskytování bankovních služeb svým členům. 

 

Hypoteční banky jsou banky, které se specializují na jedné straně na získávání zdrojů emisí 

vlastních hypotečních zástavních listů a na druhé straně na poskytování tzv. hypotečních 

úvěrů, tj. úvěrů zajištěných stanoveným způsobem zástavním právem na nemovitost. U nás 

jsou v současné době hypoteční obchody vyčleněny jako speciální produkt, který mohou na 

základě udělené licence provádět jak komerční banky, tak i na tento typ obchodů 

specializované banky.   

 

 

Investiční banky se specializují na obchody s cennými papíry, zprostředkování emise 

cenných papírů, úschovu a správu cenných papírů, držbu a obchodování s majetkovými 

papíry apod. 

 

 

3 Bankovní úvěry 

 

Přímé úvěrování mezinárodního obchodu bankami je v poslední době stále častější. Úvěry 

bývají poskytovány komerčními bankami v různých formách, krátkodobě i dlouhodobě. U 

většiny bank je úvěrová aktivita těžištěm její obchodní činnosti. Úvěry jsou rentabilním 

druhem bankovních aktivit a vytvářejí podstatnou část zisku. Nepřímo mají vliv na získávání 

vkladů a poskytování různých bankovních služeb. 

Úvěry mají také své nevýhody. Představují rizikovější bankovní aktiva, neboť jsou nejvíce 

vystavena ztrátám. Úvěry nejsou zcela likvidní, neboť mohou být jen zřídka přeměněny na 

hotové peníze před svou splatností. Banky jsou proto při poskytování úvěrů opatrné, kladou 

váhu na vysoký standart hospodářské způsobilosti dlužníka a na přesné splácení úvěrů.[8],[7]                                                       
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Bankovní úvěry dělíme především na: 

- kontokorentní (jde o úvěr spojený s běžným účtem, na kterém je ba začátku 

smluvního vztahu sjednán tzv. úvěrový rámec a doba splatnosti, tedy doba, do které 

musí mít po čerpání úvěru běžný účet kladný zůstatek) 

- krátkodobé (úvěry se splatnosti do jednoho roku, slouží k financování krátkodobých 

potřeb) 

- střednědobé (splatnost do 5 let) 

- dlouhodobé (splatnost 5-10 i více let, slouží k financování investic) 

- hypoteční (úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti) [9] 

 

 

3.1 Zkouška úvěrové způsobilosti dlužníka 

 

Zkouška úvěrové způsobilosti je součástí projednávání každé žádosti o úvěr a předchází 

poskytnutí úvěru. Jejím účelem je komplexně zhodnotit veškerá rizika, která vznikají pro 

banku se vznikem a trváním úvěrového vztahu ze strany úvěrového žadatele. 

Na základě výsledků zkoušky úvěrové způsobilosti se banka rozhoduje, zda a při kladném 

stanovisku, za jakých podmínek úvěr povolí a poskytne. 

 

Zkouška úvěrové způsobilosti zahrnuje: 

- zkoušku právních poměrů žadatele o úvěr 

- zkoušku osobní důvěryhodnosti žadatele 

- zkoušku jeho hospodářské situace. [1] 
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3.1.1 Právní poměry žadatele o úvěr  

 

Do úvěrových vztahů vůči bance vstupují jako komitenti podniky jednotlivců ( fyzické osoby 

podnikající individuálně), obchodní a kapitálové společnosti, družstva, jiné právnické 

subjekty a fyzické osoby. Účelem zkoušky právních poměrů je v prvé řadě ověřeni, že žadatel 

o úvěr splňuje právní předpoklady k uzavírání hospodářských závazků. 

Svou právní a faktickou existenci prokazují žadatelé: 

- výpisem ze zápisu do obchodního rejstříku 

- originálem, či notářsky ověřeným opisem živnostenského listu nebo koncesi či 

oprávněním k podnikatelské činnosti vydané autorizovaným orgánem  

- někteří komitenti nemusí prokazovat svou subjektivitu, např. ústřední vláda, 

republikové a zemské vlády, místní samosprávné celky ap., nebo některé subjekty 

ustanovené ze zákona 

- fyzické osoby prokazují svou subjektivitu průkazem totožnosti  

 

Banka při předložení výpisu o zápisu do obchodního rejstříku nebo živnostenského listu 

považuje právní způsobilost komitenta za prokázanou. Vychází z toho, že příslušný správní 

orgán vydal povolení k činnosti, které jsou mu zvláštními předpisy vyhrazeny, že majitel nebo 

vedení podniku má odpovídající odbornou kvalifikaci, způsobilost nebo oprávnění, jsou li 

k výkonu podnikání třeba.[14]        

  

 

3.1.2 Osobní důvěryhodnost komitenta 

 

Důvěryhodnost žadatele o úvěr vyjadřuje vlastnosti komitenta ( dlužníka ) jako spolehlivého 

obchodního partnera banky. Jde o jeho komplexní kladnou charakteristiku, která nevyplývá 

z hodnocení číselných údajů a ukazatelů jeho hospodaření, ale z vlastností prokázaných na 

základě pozitivních současných i předchozích zkušeností banky s daným komitentem. 
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Jde tedy o dlouhodobé dobré zkušenosti, které bance poskytují důvěru, že dlužník dostojí 

svým závazkům i v budoucnosti. Osobní důvěryhodnost žadatele o úvěr má zvláštní význam u 

nejištěných (nekrytých) úvěrů.  

 

Věcnými znaky důvěryhodnosti komitenta jsou: 

- stabilita finančního hospodaření vyjádřená stálou rentabilitou, obchodním obratem 

apod. 

- přesné a včasné plnění všech smluvních a platebních závazků, tzn. splácení 

bankovních úvěrů, placení úroků, proplacení šeků a jiných plateb 

- žádné či minimální reklamace na dodávané zboží a prováděné služby 

- včasnost, úplnost a věrohodnost předkládaných účetních výkazů, podkladů a jiných 

informací bance 

- stálost při volbě banky a pobočky 

- dostatečný zůstatek na běžném účtu v období, kdy komitent nepožaduje úvěr. 

Tyto znaky doplňuje osobní znalost vedení podniku, jejich odborný a osobních kvalit, 

serióznost při jednání, seznamování a projednávaní s bankou hospodářských záměrů podniku.        

 

3.1.3 Zkouška jeho hospodářské situace 

 
Zkouška hospodářské situace žadatele o úvěr představuje klíčovou část komplexní zkoušky 

úvěrové způsobilosti komitenta. Jejím cílem je posoudit skutečné hospodářské poměry 

žadatele o úvěr. Analytické postupy, které banky využívají při zkoušce hospod. způsobilosti 

podnikových komitentů, nejsou originální a specificky bankovní. Při rozborech finanční 

situace jsou v podstatě využívány finanční analýzy, které se vyvinuly v rámci podnikových 

financí. [13] 
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3.1.3.1 Limitování úvěru 

Pod limitováním úvěru se rozumí stanovení nejvyšší částky úvěru, který se banka rozhodne  

poskytnout jednomu komitentu. Ke snížení úvěru přistupuje banka při projednávání žádosti o 

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

 

3.1.3.2 Zajištění úvěru 

Zajištění úvěru zahrnuje různá opatření a nástroje, čímž se banka chrání před nepříznivými 

důsledky vyplývající pro ni z úvěrových rizik . Rizika jsou spjata prakticky s každou 

bankovní činností. 

K nejdůležitějším nástrojům využívaných k zajištění úvěru před jejich poskytnutím a během 

trvání úvěrového vztahu patří: 

- prověrka úvěrové způsobilosti (bonity) klienta 

- limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty 

- kontrola úvěrového subjektu a objektu 

Část úvěru je zajištěna majetkem dlužníka – zásobami, nemovitým majetkem, akciemi a 

dluhopisy , životní pojistkou apod. Jestliže úvěr není splacen ve lhůtě, banka se může domoci 

práv cestou prodeje těchto hodnot a uspokojí svou pohledávku. Část bankovních půjček je 

však nezajištěna, neboť jsou poskytnuty pouze na podkladě slibu dlužníka úvěr splatit. I přes 

tato opatření se banka nevyhne poskytnutím špatných úvěrů. [7]   

                                                                                                                         

3.1.3.3 Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko spočívá v tom, že komitent nesplácí bance poskytnutý úvěr a neuhradí 

smluvený úrok a výlohy. Nebezpečí těchto úvěrových rizik se zvyšuje úměrně  s trváním lhůt 

splatnosti úvěru. Z tohoto důvodu je u dlouhodobého úvěru větší riziko než u krátkodobých 

úvěrů. Podobně jsou úvěrová rizika spojena s některými zákazníky více než s jinými. 

Možnost nesplacení úvěru je větší u podniků s podprůměrnými zisky  a s občasnými 

platebními obtížemi. U spotřebních půjček se zřetelem na možné změny v zaměstnání, 

rodinných poměrech a v příjmech.                                     
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Trvání úvěrového rizika setrvává po celou dobu úvěrového vztahu. V období projednání 

nového úvěru se dostává do popředí preventivní posuzování dnešní a budoucí bonity žadatele 

o úvěr. Po poskytnutí úvěru vyplývají pro banku rizika z případného zhoršení finanční situace 

dlužníka a z porušování smluvních vztahů.[1]  

 

4 Bankovní finančně úvěrové produkty 

Finančně úvěrové produkty představují pro banku jednu z nejvýznamnějších oblastí 

bankovních obchodů. Banky se zde nacházejí ve věřitelské pozici a úvěrové obchody si vedou 

jako pohledávky. Mezi základní skupiny finančně úvěrových produktů patří peněžní úvěry, 

závazkové úvěry, záruky a alternativní formy financování. Bankovní produkty, jejichž 

prostřednictvím banky kryjí finanční potřeby svých klientů, můžeme rozdělit do tří základních 

skupin: 

• peněžní úvěry, 

• závazkové úvěry a záruky, 

• alternativní formy financování. 

 

Obrázek 1 Rozdělení finančně úvěrových produktů 
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4.1 Peněžní úvěry 

 

Znamenají skutečné poskytnutí likvidních peněz někdy v hotovostní, obvykle však v 

bezhotovostní podobě. Klient musí v dohodnuté lhůtě splatit přijatý úvěr, včetně úroků. Tyto 

úvěry se z hlediska banky přímo odrážejí v její bilanci, a tedy i přímo ovlivňují její likviditu. 

Za hlavní druhy peněžních úvěrů můžeme považovat úvěry kontokorentní, eskontní, úvěry na 

pevnou částku, hypoteční úvěry a spotřební úvěry.[3] 

 

4.1.1 Druhy peněžních úvěrů 

 

       1.  Kontokorentní úvěr 

Kontokorentní úvěr je dnes ve vyspělých ekonomikách nejvýznamnějším krátkodobým 

bankovním úvěrem. Jde o úvěr poskytovaný na kontokorentním (běžném) účtu tak, že 

zůstatek účtu může přecházet do debetu. Klient může čerpat úvěr zcela automaticky tím, že 

může platit ze svého účtu i v případě, kdy na něm nemá dostatečné prostředky. Z povahy 

kontokorentního úvěru plyne, že se velmi často mění jeho stav. Maximální výše 

kontokorentního je dána dohodnutým úvěrovým rámcem, který určuje maximálně přípustný 

debet na kontokorentním účtu. 

 

Obrázek 2 Průběh kontokorentního úvěru 
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Splatnost je v zásadě krátkodobá. Vyplývá to z účelu použití úvěru i doby, na kterou je 

smlouva uzavírána (zpravidla 1 rok). Vzhledem k tomu, že banka s dobrými klienty úvěr 

každoročně prolonguje, může mít úvěrový vztah středně až dlouhodobý charakter. 

Pro klienta je velkou výhodou kontokorentního úvěru, že má možnost čerpat úvěr pohotově 

podle své momentální potřeby, je však pro něj relativně drahým úvěrem. Úrokové sazby u 

jednotlivých bank se výrazně liší, proto jsem v následující tabulce ( Tab.1) uvedl srovnání.[3] 

 

        Tabulka 1 Srovnání úrokových sazeb kontokorentních úvěrů[15]  

     

Název banky Název úvěrů Úroková sazba 

Česká spořitelna Kontokorent ke sporožiru 18,90% 

ČSOB Povolené přečerpání účtu 16,90% 

Fio, družstevní 

záložna 

Kontokorentní úvěr 14,30% 

GE Money bank Flexikredit 17,90% 

Komerční banka Povolené debety pro občany 19,00% 

LBBW Bank CZ IQ Kredit 15,50% 

Oberbank Kontokorentní úvěr k 

privátnímu účtu 

11,00% 

Poštovní spořitelna Povolené přečerpání k 

postžirovému účtu 

16,90% 

Raiffeisenbank Kontokorentní úvěr 19,90% 

UniCredit Bank Kontokorentní úvěr 15,00% 

Volksbank CZ Kontokorentní úvěr 15,60% 
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       2. Eskontní úvěr  

Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který poskytuje banka prostřednictvím odkupu směnky 

před její splatností . Eskontuje-li banka směnku, stává se jejím majitelem se všemi právy, ale i 

povinnostmi.    

   

       3. Spotřební úvěry 

Pod spotřební úvěry můžeme zahrnout veškeré úvěry poskytované soukromým osobám a 

domácnostem, které slouží k financování nákupu spotřebních předmětů, pořízení nebo 

stavbě bytů a rodinných domků, popř. ke krytí jiných spotřebních výdajů. 

     

     4.  Hypoteční úvěry  

Jsou to dlouhodobé účelové úvěry dloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo 

rodinného domku. Svou podstatou jsou shodné s hypotečními úvěry poskytovanými 

podnikové sféře. Odlišnost spočívá v tom, že soukromé osoby využívající hypoteční úvěr 

mohou mít od státu určitá zvýhodnění. Jejich rozsah a způsob poskytnutí mohou být velmi 

různorodé, např. přímá úroková dotace, zahrnutí úroků z hypotečních úvěrů jako 

odpočitatelné daňové položky aj. 

 

      5.  Revolvingové spotřební úvěry 

Patří sem veškeré spotřební úvěry, které jsou poskytovány formou úvěrového rámce na 

běžném účtu klienta. Klient může do tohoto rámce čerpat úvěr zcela automaticky a úrok 

samozřejmě platí pouze za skutečně čerpaný úvěr. Podmínkou pro získání úvěru je zpravidla 

určitá doba od založení účtu (několik měsíců), stabilní příjem, důvěryhodnost klienta 

apod. Výše rámce je obvykle stanovena dle čistého příjmu klienta. Tento typ úvěrů je dnes 

velmi často spojen s kreditními kartami, může však být spojen i se šeky nebo jiným platebním 

instrumentem. [3] 

 

      6.  Splátkové úvěry 

Jsou charakteristické pravidelným (zpravidla měsíčním) splácením úvěru včetně úroků. 

Vzhledem k relativně malé průměrné výši splátkových úvěrů nabízejí banky – ve snaze 

snížit náklady spojené s poskytováním těchto úvěrů – standardizované varianty. Splátkové 

úvěry mají obvykle účelový charakter a slouží k financování nákupu zboží dlouhodobé 

spotřeby. Může být poskytován jako přímý nebo nepřímý úvěr. Přímý splátkový úvěr je 

sjednán přímo mezi bankou a klientem.  
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U nepřímého splátkového úvěru vstupuje mezi klienta a banku obchodník, který prodává 

zboží klientovi a současně zprostředkovává i poskytnutí úvěru. [5]  

     

  7.  Jiné druhy spotřebních úvěrů 

Sem patří především úvěry označované jako nesplátkové. Jejich charakteristických rysem je 

to, že nejsou spláceny v pravidelných splátkách, nýbrž zpravidla najednou v celé částce. Jsou 

využívány jako překlenovací úvěry při jednorázové krátkodobé potřebě finančních 

prostředků, např. mezi koupí nového a prodejem existujícího domu.[5]  

 

4.2 Závazkové úvěry 

 

Tyto závazkové úvěry a záruky naopak neznamenají pro klienta bezprostřední získání 

likvidních prostředků. Banka se pouze v určité formě zaručuje za svého klienta a zavazuje se 

splnit jeho závazek, pokud tak klient neučiní sám. Jde zejména o akceptační úvěr, avalový 

úvěr a různé druhy bankovních záruk.[3]  

 

 

      1. Akceptační  

U akceptačního úvěru banka akceptuje směnku kterou na ni vystavil její komitent( nebo na 

jeho příkaz třetí osoby ) , a to na částku a lhůtu dohodnutou v úvěrové smlouvě. Banka u 

akceptačního úvěru neposkytuje dlužníku platební prostředky. Svým charakterem jde tudíž o 

půjčku úvěru a nikoliv o půjčku peněz. 

Bankovní akcepty jsou velmi starou formou bankovního úvěru. V podstatě představují 

metodu, při níž banka prodává komitentu své dobré jméno, čímž směnku činí důvěryhodnější 

a obchodovatelnou.  

Praktický postup lze znázornit následovně. Komitent potřebuje krátkodobou provozní půjčku, 

vydá požadavek na banku s příkazem zaplatit stanovenou peněžní částku majiteli směnky 

v určitém termínu. Banka se na směnce podepíše (s doložkou „ přijal“, „ akceptováno“). Tím 

se banka stala směnečníkem a zavazuje se zaplatit směnku ve lhůtě splatnosti. Směnka je nyní 

obchodovatelná, mohou jí být hrazeny závazky a může být během své lhůty splatnosti 

případně použita několikrát.[1] 
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  2. Avalový – ( ručitelský) úvěr:  

Při poskytnutí ručitelského úvěru banka přejímá záruky za závazek svého komitenta vůči třetí 

osobě. Může jít o platební závazek nebo o závazek za provedení služby či dodání zboží. 

Protože se banka zaručuje za cizí závazek, poskytuje tuto službu jen prvotřídním zákazníkům, 

kteří jsou bance známí z dlouhodobého obchodního spojení a u nichž je riziko insolvence 

nepatrné.Ve smlouvě, kterou banka uzavírá se žadatelem je stanovena výše, doba trvání a 

druh nebo účel ručení. [11] 

 

 

4.2.1 Bankovní záruky 

Bankovní záruka představuje závazek banky zaplatit oprávněné osobě určitou peněžní částku 

podle obsahu a podmínek stanovených v záruční listině. 

Bankovní záruka je další ze zajišťovacích nástrojů. Zajišťuje platební i neplatební závazky. 

Bankovní záruka je upravena Obchodním zákoníkem v § 313 až 322. Podle charakteru 

zajišťovaného závazku lze rozlišit záruky: 

 

 

• platební ( zajišťují splacení finančních závazků) tzn., že bankovní zárukou lze zajistit 

zaplacení platby, úvěru, leasingu atd.) 

• neplatební ( zajišťují plnění jiných povinností dlužníka) – např. akontační záruka,kauční 

záruka, záruka za ztracené dokumenty atd. 

 

 

4.3 Alternativní formy financování  

 

Jedná se o získání peněz za určitých specifických podmínek. K nejvýznamnějším patří 

faktoring  a forfaiting.  [3] 
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1. Faktoring 

• vyvinul se z eskontu směnek 

• jde o odkup pohledávek bankou z iniciativy věřitele bez jejich zpětného postihu 

• k jeho rozvoji došlo v 80. letech min. století 

• banka uzavře s klientem faktoringovou smlouvu, zpravidla na období 1 roku, ve které se 

klient zaváže, že pohledávky, které mu vzniknou v době platnosti smlouvy, postoupí tzv. 

faktorovi (banka), který je převezme a v rámci limitů profinancuje 

• financování probíhá na základě předložené kopie faktury a faktor většinou požaduje tzv. 

rizikovou provizi 

• mezi prodávajícím a faktorem musí být nejdříve uzavřena faktoringová smlouva, 

současně s odesláním zboží předá prodávající bance fakturu a banka mu připíše výnos 

faktury ve prospěch BÚ. Poté inkasuje objednávku, případně zahájí její vymáhání. Po 

úhradě pohledávky faktoringová smlouva končí 

• faktoring jako úplatné postoupení krátkodobých pohledávek, které nejsou zajištěny, lze 

využít jako platební prostředek v zahraničním obchodě, kdy dovozce není schopen 

sjednat se svým odběratelem v zahraničí zajištění své pohledávky, ale přesto má zájem, 

aby dostal zaplaceno dříve než je termín splatnosti pohledávky 

 

     

2.Forfaiting 

 

• zvláštní forma středně a dlouhodobého financování (úvěrování) investic nakupovaných v 

zahraničí 

• jde o odkup pohledávek forfaitingovou organizací (= speciální organizace nebo banka), 

která přebírá riziko v případě platební neschopnosti dovozce 

• forfaiteři zpravidla zveřejňují seznam zemí, jejichž riziko akceptují 

• podstatné rysy forfaitingu: 

1) jde o úplatné postoupení pohledávky, která je splatná až v horizontu střednědobém 

(na 4 roky) nebo dlouhodobém (nad 4 roky) 

2) jde o pohledávku vzniklou při dovozu či vývozu 

3) forfaitr přebírá všechny druhy rizik 

4) pohledávky jsou zajištěny směnkou, bankou či akreditivem = platební prostředek 
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5 Druhy podnikatelských úvěrů v průmyslu 

Každé podnikání se při svém rozvoji dostane do stadia, kdy jsou potřeba další peníze. Pokud 

je sami nemáte a nemůžete si půjčit od příbuzných a známých, zkuste se obrátit na banky. Ty 

sice v minulých letech drobným podnikatelům půjčovaly nerady, poté co se ale zklamaly ve 

velkých průmyslových kolosech se k malým a středním podnikům rády vracejí. Získání úvěru 

sice není ani dnes jednoduché, proti minulosti je však přesto pravděpodobnější. Pro 

přehlednost jsem v následující tabulce (Tab.2) provedl srovnání podnikatelských úvěrů.[14]  

 

Název banky Název úvěru 

Banco Popolare Česká republika Provozní úvěry 

Citibank Provozní úvěr 

Citibank Financování pohledávek 

Citibank Věrnostní úvěr 

Citibank Ready Credit 

Citibank Financování zásob 

Citibank Financování obchodních kontraktů 

Česká spořitelna Provozní úvěr 

Česká spořitelna Provozní úvěr 5 PLUS 

Česká spořitelna Provozní úvěr pro komerční klientelu 

ČSOB Revolvingový úvěr 

ČSOB Malý úvěr pro podnikatele 

Fio, družstevní záložna Podnikatelský úvěr - krátkodobé a 
střednědobé spolufinancování podnikání 

GE Money bank Expres Business nezajištěný 

GE Money Bank Provozní úvěr 

GE Money Bank Expres Business zajištěný 

Komerční banka Profi úvěr 

Komerční banka Profi úvěr - revolvingový 



24 
 

Komerční banka Profi úvěr FIX 

Komerční banka Podnikatelské provozní úvěry 

Poštovní spořitelna Malý podnikatelský úvěr 

Raiffeisenbank Podnikatelská rychlá půjčka 

Raiffeisenbank Revolvingový úvěr 

UniCredit Bank BUSINESS provozní úvěry (standardní) 

UniCredit Bank BUSINESS provozní úvěry (rychlý) 

Volksbank CZ Tranšový úvěr 

WPB Capital Rychlý podnikatelský úvěr 

Tabulka 2 Srovnání podnikatelských úvěrů [16] 

5.1 Podmínky poskytnutí úvěru  

Požadavky kladené na dlužníky se sice liší banka od banky, obecně ale bude vaše firma či 

podnikání muset splňovat následující podmínky: 

• nejméně dvě ukončená daňová období podnikání 

• trvalé bydliště (sídlo firmy) a občanství v České republice  

• kladný výsledek hospodaření 

• musíte mít v pořádku platby Finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a 

zdravotním pojišťovnám, 

• nesmíte být v konkurzu, likvidaci ani vyrovnání. 

Jako firma nebo podnikatel můžete od bank získat tyto úvěry:  

1 Kontokorentní úvěr  

Funguje podobným způsobem jako kontokorent na běžném účtu. Hlavním rozdílem je však 

jeho výše (povolené přečerpání může být až milion korun). Smysl má především v situaci, 

kdy vám často nastává nesoulad příjmů a výdajů. Například v situaci, kdy musíte nejdříve 

platit dodavatelům a teprve poté dostanete peníze za prodané výrobky či služby. Tento úvěr je 

většinou sjednán jako krátkodobý - doba po kterou je váš účet v mínusu by neměla překročit 

jeden rok. 
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2 Provozní úvěr  

Slouží k financování provozních potřeb - na nákup investičního majetku (ale ne investičních 

celků), materiálu apod. Můžete jej získat jako krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý. Délka 

úvěru závisí především na druhu pořizovaného majetku a délce vašeho podnikání. Jeho další 

podmínky bývají většinou individuální a mohou tak být přizpůsobeny specifikům vašeho 

podnikání. Pro lepší přehlednost  jsem v následující tabulce (Tab.3) provedl srovnání 

provozních úvěrů .[17] 

 

Název produktu Minimální 
výše (Kč) 

Maximální 
výše (Kč)  

Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek za 
vedení 
(měsíčně, Kč) 

Business provozní 
úvěr (Citibank) 

400 000  1 500 000  individuálně individuálně 

Provozní úvěr 5 (Česká 
spořitelna) 

Neurčeno 5 000 000  0,5 % až 2 %, 
min. 5.000 Kč 

300 

Malý úvěr pro 
podnikatele (ČSOB) 

200 000 8 000 000  0,5 %, min. 2.000 
Kč 

200  

Podnikatelský úvěr 
(Fio) 

3 000 000  60 000 000  individuálně individuálně 

Expres Business 
nezajištěný (GE 
Money) 

40 000  1 500 000  zdarma 300  

Podnikatelské 
provozní 
úvěry(Komerční 
banka) 

Neurčeno Neurčeno 0,6 %  600 

Malý podnikatelský 
úvěr (Raiffeisenbank) 

50 000  500 000  500 až 3 000 Kč 200  

BUSINESS provozní 
úvěry - standardní 
(UniCredit) 

100 000  12 500 000  0,3 %, min. 3.000 
Kč, max. 15.000 
Kč 

300  

Tranšový úvěr 
(Volksbank) 

výše tranše 
1 mil. Kč 

Neurčeno individuálně individuálně 

Rychlý podnikatelský 
úvěr (WPB Capital) 

1 000 000  30 000 000  individuálně, 
min. 3 % 

0,06 % 

Tabulka 3 Srovnání provozních úvěrů [17] 
 

3 Investiční úvěr  

Je určen k pořizování investičních celků (souborů hmotného či nehmotného majetku). Jeho 

délka může být mezi jedním a deseti lety (někdy je možné i déle). Další podmínky budou 
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záviset na konkrétním případě - jako investici s ním chcete financovat, typu vašeho podnikání, 

délce vašeho podnikání apod. 

V bankách se můžete setkat s jiným členěním a jinými názvy, většinou ale vždy najdete 

alespoň nějakou možnost úvěru krátkodobého (se splatností do jednoho roku), střednědobého 

(jeden až čtyři roky) či dlouhodobého (více než čtyři roky). Informace o úvěrových 

produktech jednotlivých bank můžete najít v seznamu bank. Pro lepší přehlednost  jsem 

v následující tabulce (Tab.4) provedl srovnání investičních úvěrů .[17] 

Název produktu Minimální 
výše (Kč) 

Maximální 
výše (Kč) 

Maximální 
doba 
splatnosti 

Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek za 
vedení 
(měsíčně, 
Kč) 

Investiční 
úvěr(Citibank) 

Neurčeno  dána 
bonitou 
klienta a 
zajištěním 

7 let individuálně individuálně 

Investiční úvěr 
(Česká 
spořitelna) 

Neurčeno Neurčeno 8 let 0,5 % až 2 %, 
min. 5.000 
Kč 

300 

Účelový úvěr 
(ČSOB) 

Neurčeno Neurčeno 30 let 0,5 %, min. 
5.000 Kč 

od 500 

Investiční úvěr 
(GE Money) 

Neurčeno Neurčeno Neurčeno 0,5 %, min. 
5.000 Kč 

200 

Profi úvěr 
(Komerční 
banka) 

Neurčeno Neurčeno 5 let 0,6 %, min. 
1.000 Kč 

300  

Malý investiční 
úvěr (Poštovní 
spořitelna) 

50 000  8 000 000  15 let  0,5 %, min. 
2.000 Kč 

200 

Investiční úvěr 
(Raiffeisenbank) 

Neurčeno 50 000 000  15 let min. 1 %, 
min. 6.000 
Kč 

300  

BUSINESS 
investiční úvěry - 
standardní 
(UniCredit) 

100 000  10 000 000  10 let 0,5 %, min. 
5.000 Kč, 
max. 25.000 
Kč  

300 

Investiční úvěr 
pro podnikatele 
(Volksbank) 

Neurčeno Neurčeno ne delší než 
doba 
odepisování 
pořizovaného 
majetku 

0,9 %  416,67 Kč  

Tabulka 4 Srovnání investičních úvěrů [17] 
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5.2.Srovnání podnikatelských úvěrů u jednotlivých bank 

Současné banky působící na trhu mají ve své nabídce různé druhy úvěrových produktů, které 

je možno využít v průmyslu. Vybral jsem si dva různé úvěry určené pro využití v průmyslu.  

Jedná se o Profi úvěr FIX u KB a provozní úvěr u České spořitelny. Pro lepší přehlednost  

jsem v následující tabulce (Tab.5) provedl průřez profi úvěrem FIX .[18] 

 

Název banky Komerční banka 

Druh úvěru Provozní úvěry pro podnikatele a firmy 
Název úvěru Profi úvěr FIX 

Maximální doba splácení krátkodobý (se splatností do 1 roku) nebo 
střednědobý (se splatností do 5 let), úvěr se 
splácí postupně měsíčními tzv. anuitními 
splátkami s tím, že mezi termínem pro 
vyčerpání úvěru a 1. anuitní splátkou je vždy 
minimálně jedna úroková platba 

Úroková sazba pevná úroková sazba, 10,9 (splatnost do 1 
roku včetně), 11,5 (splatnost do 3 let včetně), 
12,2 (splatnost do 5 let včetně) 

Poplatek za schválení a poskytnutí úvěru zdarma (zpracování a vyhodnocení žádosti a 
realizace) 

Poplatek za správu a vedení účtu (měsíčně) 300 Kč 
Podmínky poskytnutí úvěru podnikání na území ČR, účetní závěrka 

včetně daňového přiznání a zprávy auditora 
(pokud je zpráva k dispozici) za poslední 
účetní období (za poslední dvě účetní období 
v případě nových klientů) a aktuální rozvaha 
a výkaz zisků a ztrát, 3 měsíční výpisy z 
běžného účtu, možnost získat úvěr i bez 
dokládání příjmů 

Komu je určen FO podnikatelé a malé a střední PO 
Účel úvěru financování oběžných prostředků, tedy 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), 
provozních potřeb 

Zajištění úvěru avalem na krycí blankosměnce 
Poznámka pokud nelze úvěr čerpat účelově, převádí se 

na účet klienta a účelovost se ověří později 
podle údajů z účetnictví klienta, investiční 
potřeby se financují vždy na základě 
předložených dokladů, čerpání jednorázově 
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nebo postupně 
Poslední aktualizace 18.3.2010 
Tabulka 5 Průřez Profi úvěrem FIX  [18] 

 

V následující tabulce ( Tab.6) jsem provedl průřez provozním úvěrem u České spořitelny.[19] 

Tabulka 6 Průřez provozním úvěrem České spořitelny [19] 

 

Profi úvěr FIX 

Profi úvěr se čerpá opakovaně jako revolvingový úvěr v českých korunách, kdy je vždy 

zajištěn avalem na krycí blankosměnce. U částek převyšující 1 mil. Kč se používají standardní 

zajišťovací prostředky, zejména ručení, zástavní právo k nemovitosti, k věci movité či 

k pohledávce. Úvěr se zpravidla používá k přímému placení dodavatelům na základě 

předložených dokladů. Pokud je nelze čerpat účelově, převádí se na účet klienta a KB 

účelovost ověří později podle údajů z účetnictví klienta. Z tohoto vyplývá, že dlužník hradí 

úroky z celé čerpané částky bez ohledu na to, zda vypůjčené peníze skutečně potřebuje, nebo 

zda mu leží na účtu. Úroky z kreditního zůstatku nemohou vyrovnat úroky placené za čerpaný 

úvěr. Skutečností je, že podnikatel není nikdy schopen na rok dopředu odhadnout potřebnou 

sumu peněz. Z těchto důvodů staví úvěr do nevýhodné pozice.  

Název banky Česká spořitelna 

Druh úvěru Provozní úvěry pro podnikatele a firmy 

Název úvěru Provozní úvěr 
Maximální výše úvěru není určena 
Maximální doba splácení není určena, individuální splátkový kalendář, 

možné i jednorázové splacení 
Úroková sazba individuálně 
Poplatek za schválení a poskytnutí úvěru individuálně, 0,5 % až 2 % z hodnoty úvěru, 

min. 5.000 Kč (přijetí, posouzení a 
vyhodnocení žádosti) 

Poplatek za správu a vedení účtu (měsíčně) 300 Kč 
Podmínky poskytnutí úvěru vedení běžného účtu u České spořitelny  
Komu je určen FO podnikatelé a malé PO 
Účel úvěru překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou 

a potřebou finančních prostředků na 
provozní kapitál, financování zásob, 
pohledávek, nákladů 

Poznámka možnost revolvingu, flexibilní čerpání – 
možné individuálně přizpůsobit podle 
klientových potřeb (jednorázové, postupné) 

Poslední aktualizace 17.3.2010 
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Provozní úvěry pro podnikatele a firmy 

Jedná se o terminovaný účelový úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení s možností 

revolvingu. Čerpání je flexibilní s možností individuálního přizpůsobení podle klientových 

potřeb ( jednorázově, postupně), splácení je podle dohodnutého splátkového kalendáře nebo 

jednorázově. Podmínky tohoto podnikatelského úvěru ( výše úvěru, způsob ručení, způsob 

určení úrokové sazby a její výše) se projednávají individuálně na pobočkách ČS. Poplatek za 

přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr se stanoví ve výši 0,5% až 2% z hodnoty 

úvěru, min. 5000,-Kč. Za správu a vedení úvěrového obchodu zaplatí klient 300,-Kč 

měsíčně.Výhodou provozního úvěru je, že výši čerpání si klient určuje sám svými 

potřebami a úroky pak platí pouze z této skutečně čerpané částky.  

 



30 
 

Závěr  
 

Současné průmyslové podniky hrají významnou roli při rozvoji národního hospodářství. 

Jejich přítomnost na trhu práce je vytváření nových pracovních míst v jednotlivých obcích, 

městech či regionech. Pro stabilitu ekonomického systému  přispívá  průmyslový podnik svojí 

schopnosti k přijmutí podstatné části pracovních sil, uvolňovaných při strukturálních změnách 

vlivem působnosti  současné ekonomické krize.   

Pro zlepšení podnikatelských aktivit či jeho samotné usnadnění v průmyslovém podnikání 

existuje celý soubor nástrojů. Mezi, které patří zejména podpora garantovaná  a financovaná 

státem nebo prostřednictvím EU. Vybráním vhodné podpory pro průmyslové podniky 

můžeme docílit velmi významných zpětných efektů a samotný přínos pro stát bude velmi 

vysoký. 

Velmi významnou roli při překlenutí nestabilní finanční doby vlivem ekonomické krize je 

využití nabízených úvěrových produktů bankou. 

Banka je vlastně podnikatelský subjekt, který v prvé řadě usiluje o maximální zisk a růst 

tržního podílu s co nejmenšími vloženými prostředky. Veškeré současně působící banky v ČR 

podléhají regulaci ze strany České národní banky. ČNB nám stanovuje minimální hranici 

bankovního kapitálu, usměrňuje množství vzniku rizikových úvěrů a investic. Samotným 

cílem ČNB je dohled na vytvoření bezpečného a průhledného bankovního sektoru s trvalou 

stabilitou.  

Do doposud největšího okruhu poskytovaných úvěrů patří zejména podnikatelské úvěry 

v průmyslu.  Úvěry mohou být půjčované neúčelně nebo na předem stanovený účel.  

Na základě provedené analýzy dvou úvěrových produktů u KB a ČP. Jsem došel k názoru, že 

pokud chce mít příslušný podnik finanční prostředky na chod k dispozici okamžitě. Tak si 

zvolí možnost využití kontokorentního úvěru .  Tento úvěr bývá zajištěn zástavou 

nemovitostí, popřípadě blankosměnkou. Velmi často je úvěr poskytován zdarma, jednou 

z podmínek je však vedení běžného účtu u dané banky a provádění veškerých operací přes 

tento účet. Poskytující banka je schopna získat informace o obratu podniku a může tak 

plynule reagovat na stanovený úvěrový rámec. Úvěrový rámec je pro komitenta určitým 

problémem, protože vlivem jeho překročení dochází ke zvýšení úrokové sazby. Na druhou 

stranu má uvedený kontokorent jednu obrovskou výhodu. Touto výhodou je, že komitent si 

sám určuje výši čerpání finančních prostředků  a stanovené úroky platí pouze z vyčerpané 

částky.  Aby banka kompenzovala náklady spojené s neustálým udržováním úvěrového 
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limitu, účtuje komitentovi tzv. závazkovou provizi. Většinou je stanovena procentní sazbou 

z nevyužitého úvěrového rámce, výše dané sazby se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,1 – 1 % 

p.a. 

Velmi podobným provozním úvěrem je úvěr revolvingový. Je čerpán v podobě měsíčních 

částek, úvěr je většinou zajištěn pohledávkami z obchodního styku, které musí splňovat určité 

podmínky. Při sestavení úvěrové smlouvy si komitent s bankou stanoví výši čerpaného úvěru, 

která je následně převedena na běžný účet komitenta. Z tohoto tedy vyplývá, že komitent 

hradí úroky z celé čerpané částky bez ohledu na to, zda vypůjčené peněžní prostředky 

skutečně potřebuje, nebo zda mu leží na účtu. Úroky z kreditního zůstatku nemohou vyrovnat 

úroky placené za čerpaný úvěr. Skutečnost, že podnik není nikdy schopen na rok dopředu 

přesně odhadnout sumu potřebných peněz, staví revolvingový úvěr do nevýhodné pozice 

oproti maximálně variabilnímu kontokorentu. Zastánci revolvingu však mohou namítnout, že 

tento úvěr je většinou úročen nižší úrokovou sazbou než kontokorent. Pravdou však je, že 

nadbytečná částka čerpaného úvěru tuto zdánlivou výhodu vyrovná. 

Podnik může využit i obě kombinace úvěrových produktů. Samozřejmě, že musí být o této 

nabízené možnosti dostatečně informována a pokud banka umožní úvěrovou částku čerpat 

odděleně dvěma úvěry, má podnik možnost výrazně ušetřit na úrocích. Nejpodstatnějším je 

stanovení přesné výše revolvingového úvěru. Správnou výši úvěru podnik zjistí z obratu na 

účtu. Z tohoto usoudí výši, kterou potřebuje permanentně. Vše co se pohybuje nad stanovenou 

výši a co se pohybuje velmi nepravidelně, lze využít pro kontokorentní úvěr.  V tomto případě 

totiž skutečně nepotřebné finanční prostředky zatěžuje pouze závazková provize, která je 

podstatně nižší než úrok u revolvingu. 

Při pohledu na současnou ekonomickou krizi, která zapůsobila na trh s úvěrovými produkty 

pro průmyslové podniky. Je zřejmé, že banky provedly razantní opatření při schvalování  

úvěrů s ohledem na právě se šířící ekonomickou krizi.     

I přes ujišťování českých bank včetně centrální banky o tom, že mají zájem na financování 

firem, dochází k útlumu úvěrování.  Celkový objem úvěrů pro podnikatelskou sféru se na 

konci července 2009 snížil oproti stavu na konci minulého roku zhruba o 5 % (absolutně o 

50 mld. Kč). 
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Naproti tomu se velmi výrazně zvyšuje zadlužení domácností, kde úvěry domácnostem již 

vysoko převyšují úvěry firmám. Na konci prvního pololetí 2009 dosahují pouze bankovní 

úvěry domácnostem 930 mld. a úvěry nefinančním institucím 820 mld. Před rokem dlužily 

domácnosti 800 mld. a nefinanční instituce 812 mld. 

V takto nejisté finanční situaci musejí i samotné banky začít u sebe. To pochopitelně zahrnuje 

i změnu produktové strategie. Banky provádějí zejména krátkodobé změny, tak aby byly 

schopné velmi rychle reagovat na velmi nepředvídatelné dění. Dochází k začínajícímu šetření 

a snižování nákladů. Nejsou schopny vylepšovat nabídku svých produktů a služeb v takové 

míře jako bylo dřív. Banky se taktéž soustředí na svá úvěrová aktiva a samotnou bonitu 

každého komitenta, který bude žádat o úvěr v bance. Za bankovní strategií byla vždy 

považována orientace na úvěrové produkty.   

Vhozenou záchrannou rukavici firmám poskytla Česká spořitelna a uvolnila další miliardu 

Kč na zvýhodněné úvěry pro firmy. Díky iniciativě na podporu podnikání snížila Česká 

spořitelna od 15. května 2009 preferenční úrokovou sazbu o 0,5 %  a aktivně také zajišťuje 

klientům další podpory ze zdrojů Evropské investiční banky. 

Další reakci provedla Komerční banka, která snížila úrokové sazby podnikatelského úvěru 

Profi úvěr FIX  u vybraných splatnosti o 1,3 procentního bodu.  S účinností od 24. srpna 2009 

zavedla Komerční banka úročení úvěru v závislosti na jeho splatnosti. U úvěrů se splatností 

do 1 roku byla úroková sazba snížena z původních 12,2 % na 10,9 %, u splatnosti od 1 roku 

do 3 let z původních 12,2 % na 11,5 %. U splatnosti od 3 do 5 let zůstává úroková sazba na 

původní úrovni 12,2 %. 

Vlivem ekonomické krize došli banky k závěru, že je lepší upřednostňovat kvalitu před 

kvantitou. Klientelu si banky získají a udrží pouze kvalitními službami a individuálním 

přístupem. Vesměs všechny banky potřebují stejné služby, ale s určitými rozdíly. Banky 

začnou poskytovat služby, které budou mít komitenti šité na míru. Právě tato přidaná hodnota 

k úvěrovým produktům  a samotným službám je velmi klíčová pro jejich samotný rozvoj a 

budoucí ekonomický růst, která by měla vést k opětovnému vzestupu české ekonomiky.   
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