
 



  

 

  



  

 

  



  

 



  

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá uplatněním benchmarkingu v oblasti bankovnictví. 

Cílem práce je analýza a popis současných možností získávání podnikatelských produktů 

bankovních institucí pro malé a střední podniky a jejich srovnání.  Benchmarking jsem 

použila jako nástroj pro zkvalitnění poskytovaných produktů a služeb dané společnosti.  

V diplomové práci využívám kromě metody benchmarkingu také dotazníkovou 

metodu a metodu vícekriteriálního rozhodování. Na základě výsledků v šesté kapitole 

navrhuji různé možnosti zlepšení tak, abych mohla společnosti navrhnout řešení, jak se 

stát na současném trhu benchmarkem.  

Klíčová slova: benchmarking, bankovní produkty, dotazník, vícekriteriální 

rozhodování. 

 

Summary 

This thesis deals with the application of benchmarking in banking. The aim is to 

analyze and present the possibility of obtaining a description of products, business 

banking institutions to small and medium company and their comparison. I used 

benchmarking as a tool for improving the quality of products and services of the 

company.  

In this thesis I use benchmarking methods in addition to the questionnaire method 

and multi-criteria decision making. Based on the results in the sixth chapter, I suggest 

various ways to improve so that I could suggest a solution of how to become a 

benchmark in the market today. 

Keywords: benchmarking, banking products, questionnaire, multicriteria decision 

making. 
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Úvod 

 Ve své Diplomové práci jsem se zaměřila na Benchmarking podnikatelských 

produktů bankovních institucí. Téma je mi blízké, jelikož v bance pracuji již od roku 2006 a 

bankovnictví je i mým koníčkem. V úvodu bych se chtěla zmínit, proč jsem si zrovna 

vybrala podnikatelské produkty a benchmarking. V současné době řada bank nabízí 

podnikatelům širokou škálu produktů, které se v mnohém liší. Já vidím v poskytování 

kvalitních úvěrů a podnikatelských produktů pro podnikatele veliký potenciál pro banku. Na 

současném českém bankovním trhu je velké množství bank a stále jich přibývá, proto banka, 

která chce být úspěšná musí něčím vynikat. Kdo chce nějakým způsobem vyniknout nebo 

chce být úplně nejlepším, musí nabídnout klientům něco jiného než ostatní bankovní 

instituce. Tento konkurenční boj je ve všech odvětvích na trhu, každý chce být tím 

nejlepším. A právě z tohoto důvodu jsem si vybrala Benchmarking. Benchmarking se 

zabývá porovnáváním a měřením vybraných partnerů tak, aby získal určitý návrh řešení, jak 

se může daná společnost stát benchmarkem.  Benchmarking samozřejmě není „Kuchařka“, 

jak se zaručeně staneme nejsilnějšími na trhu, ale může nám pomoci, jak se učit od 

ostatních. Metoda benchmarkingu by mohla pomoct odhalit potřebné údaje, které každá 

banka potřebuje pro neustálý vývoj a pokrok v poskytování podnikatelských produktech. 

Benchmarking je vlastně učení se od těch nejlepších na trhu. Já jsem se zaměřila na český 

trh a podnikatelské produkty ve vybraných společnostech.  

Cílem mé Diplomové práce je popis současných možností získávání podnikatelských 

produktů bankovních institucí pro malé a střední podniky a jejich srovnání. V závěru mé 

práce chci společnosti navrhnout několik alternativ pro zlepšení tak, aby se daná společnost 

mohla na současném trhu stát benchmarkem.  

Vybrala jsem si společnost GE Money Bank, a. s., ve které pracuji a kde bych chtěla 

aplikovat benchmarking a dále společnosti, které jsou nejvíce v podvědomí u malých a 

středních firem, a to Česká spořitelna, Komerční banka, Unicredit Bank, Raiffeisen bank a 

Československá obchodní banka. U těchto společností jsem se dále zaměřila na poskytování 

podnikatelských úvěrů a běžných účtů, jejich výhody a nevýhody a také jejich srovnání.  

V první části Diplomové práce se blíže seznamuji s pojmem Benchmarking. Jelikož 

jsem se zaměřila na malé a střední firmy, tak v této kapitole uvádím také definici podniků 

podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC z 6.5.2003. U podnikatelských produktů 
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se také často setkáváme s nejrůznějšími pojmy, proto jsem se zaměřila i na definice 

úrokových sazeb.  

Po bližším seznámení s pojmem benchmarking jsem se obratila na tým v GE Money 

Bank, který každý rok vypracovává benchmarking podnikatelských produktů. Se zástupcem 

týmu jsem se poradila, které bankovní domy si mám vybrat jako bechmarkingové partnery a 

na co se mám konkrétně zaměřit.  

V praktické části své diplomové práce se zabývám srovnáním poplatků u běžných 

účtů a poskytováním podnikatelských úvěrů. Veřejnost se často ptá, proč české banky mají 

poplatky, když v zahraničí a nyní už  nejenom v zahraničí, se poplatky nehradí. Zástupci 

bank souhlasí, že sice poplatky bank jsou sice vyšší než v mnoha evropských zemí, zároveň 

ale dodávají, že v České republice máme stabilní bankovní systém. Stabilitu bankovního 

systému dokazuje nejenom to, že prošel finanční krizí bez podpory státní kasy, ale také 

průzkum České národní banky, která provedla zátěžové testy, které dokazují, že v případě 

další mohutné recese by banky měli být schopny situaci zvládnout i bez podpory státu. 

V mé práci využívám kromě metody benchmarkingu také dotazníkovou metodu a metodu 

vícekriteriálního rozhodování, konkrétně metodu vzdálenosti od fiktivní varianty. Na 

základě výsledků v šesté kapitole navrhuji různé možnosti zlepšení tak, abych mohla 

společnosti navrhnout řešení, jak se stát na současném trhu benchmarkem. 
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1. Charakteristika společnosti GE Money Bank, a.s. 

Ve své Diplomové práci jsem si vybrala společnost GE Money Bank, a.s., u které bych 

chtěla aplikovat metodu benchmarkingu. Tato banka patří mezi největší české peněžní ústavy. 

Je univerzální bankou, která disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů v ČR a 

rychle roste. Své služby orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky. Její velkou 

výhodou je, že je součástí jedné z největších a nejsilnějších společností na světě. GE má 

diverzifikované portfolio průmyslových i finančních firem, které generují vlastní finanční 

aktiva. GE Money Bank, a.s., patří do skupiny GE Capital, nadnárodní korporace General 

Electrics, která se soustřeďuje na poskytování finančních služeb, a to především drobným a 

středním klientům.  

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

její kolébky stál geniální vynálezce Thomas Alva Edison. Skupina dnes sdružuje firmy z 

oblasti průmyslu, financí a médií a reaguje na nejpalčivější problémy dnešního světa. Podniká 

v oblastech jako je výroba letadlových motorů, výroba elektrické energie, finanční služby, 

lékařská zobrazovací technika či televizní vysílání.  

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

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

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

dobu své existence je GE synonymem kvality a špičkových technologií. Po několik let za 

sebou se stala nejobdivovanější společností světa. Vysvědčením kvality a zdraví firmy je její 

ratingové ohodnocení nejvyšším stupněm AAA. Z hlediska tržní kapitalizace patří GE mezi 

tři největší společnosti na světě. Je přítomna ve více než sto zemích světa a zaměstnává přes 

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

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

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

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

pomohla uskutečnit přes tři stovky dopravních, bezpečnostních, energetických, 

vodohospodářských, zdravotnických a jiných projektů. [16] 

V příloze č. 2 přikládám současnou organizační strukturu GE Money Bank, a. s.  
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2. Benchmarking 

Nejdříve je důležité si upřesnit, co benchmarking je, čím se zabývá a k čemu slouží. 

Benchmarking je soustavný, systematický proces zaměřující se na porovnávání vlastní 

efektivnosti se společnostmi, které jsou z hlediska hierarchie na současném trhu na vrcholu. 

Ve skutečnosti to tedy znamená, že si musíme ujasnit, kde naše firma je nyní, a kde by 

chtěla být. Na pojem benchmarking plynule navazuje pojem benchlearning, což je proces 

vysvětlující vliv benchmarkingu na rozvoj celé společnosti. Jde o osvojování nových 

zkušeností a znalostí na základě benchmarkingu. Benchmarking je poměrně mladá metoda, 

která má sloužit k rozvoji společnosti. [1 ] 

Bechmark původně znamenal rysku, kterou si truhlář vyznačil na pracovním stole a 

pak k ní postupně přiřezával lišty, prkna a fošny. Odtud se tento výraz dostal do manažerské 

a obecné mluvy. Došlo k tomu v čase, kdy přituhla konkurence na kolbišti mezinárodního 

trhu. Podniky pocítily potřebu souměřit se s tržními rivaly.  

První společnost, která použila v 80. letech benchmarking byla firma Xerox. 

Benchmarking zavedla jako jeden z nových nástrojů, který měl společnost pomoct obnovit 

konkurenční výhodu. [12] 

 Tento podnik se uvedl na trhu v oboru reprografie. Stal se téměř výlučným 

dodavatelem kopírovacích strojů. Xerox byl natolik výjimečným, že po nějakou dobu se 

kopírovacím strojům říkalo „xeroxy“. Avšak tato situace nemohla trvat napořád. Na trhu se 

objevily nové firmy, které nabízeli podobné služby, a tak Xerox cítil konkurenci. Xerox 

tedy objevil novou metodu srovnávání konkurence. Další, kdo pozitivně ovlivnil pronikání 

benchmarkingu byl vznik Malcolm Baldrige National Quality Award v roce 1988. Ve světě 

se benchmarking stal všeobecně akceptovanou a široce využívanou podnikatelskou 

praktikou. [23] 

Důvodem proč tento marketingový nástroj využít je, že pomáhá redukovat náklady, 

identifikuje procesy, které potřebují zlepšení.  

Benchmarking patří ve společnosti tam, kde se rozhoduje o konkurenci, o počínání na 

trhu, o ustavení konkurenčních výhod anebo o politice vůči konkurentům. [8] 
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S pojmem Benchmarking také souvisí pojem Best practice. Best practice je inovační 

proces, který používají nejlepší organizace, díky kterému se stávají tak úspěšnými. Best 

practice se snaží ukázat postup pro organizaci, jak získat to nejlepší. [10] 

2.1. Typy benchmarkingu 

Rozlišujeme následující typy benchmarkingu:  

 Výkonový benchmarking 

 Funkcionální benchmarking 

 Procesní benchmarking 

Benchmarking dále dělíme na:  

 Interní benchmarking 

 Externí benchmarking 

 

Pro lepší pochopení rozdělení slouží následující obrázek č. 1. 

Obr. č. 1 Typy  benchmarkingu [2] 
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2.1.1. Výkonový benchmarking 

Výkonový benchmarking porovnává a měří různé výkonové ukazatele (výkon stroje, 

výkon zaměstnance apod.). Uplatňujeme ho mezi výrobci stejných produktů, mezi firmami, 

které poskytují stejnou službu. Právě pomocí porovnání mohou jednotlivé společnosti 

poznat vlastní výkonnost. U tohoto typu benchmarkingu záleží na vzájemné důvěře mezi 

firmami, po druhé firmě bychom neměli vyžadovat údaje, které sami nechceme poskytnout. 

Výsledkem benchmarkingu je pak srovnání daných ukazatelů.  

2.1.2. Funkcionální benchmarking 

Funkcionální benchmarking porovnává několik či jen jednu funkci určitých 

společností a používá se nejčastěji v neziskovém sektoru a v oblasti služeb.  

2.1.3. Procesní benchmarking 

Procesní benchmarking porovnává konkrétní proces organizace (např. kvalita 

poskytovaných služeb). Bývá označován jako nejnáročnější typ benchmarkingu z hlediska 

shromažďování dat, na druhou stranu je nejlepší formou učení se od ostatních. 

2.1.4. Interní benchmarking 

Interní benchmarking se používá v rámci jedné organizace mezi určitými divizemi, 

které používají stejné nebo podobné produkty či služby. V interním benchmarkingu se 

snažíme nalézt takovou divizi, od které se mohou ostatní divize učit (zlepšit produkty, snížit 

náklady, zvýšit kvalitu apod.). Tento typ benchmarkingu se nesetkává s nedostatkem 

informací a je tudíž mnohem rychlejší než externí audit. Pomáhá společnosti sjednotit 

společnost ve výkonnosti jednotlivých divizí. Tento typ  se nepoužívá u malých a středních 

firem. Nevýhodou interního benchmarkingu je, že hrozí určité podcenění vnějších faktorů.  

2.1.5. Externí benchmarking 

Externí benchmarking tedy srovnává činnosti v rámci dvou společností. U malých 

společností tedy připadá v úvahu pouze tento typ. Právě pomocí tohoto typu benchmarkingu 

se můžeme učit od nejlepších na stávajícím trhu.  
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2.2. Model benchmarkingu 

Benchmarking není uzavřený process, kde je znám přesný postup a přesné kroky, jak 

postupovat. Při realizaci benchmarkingu se však používá nejčastěji model, který je 

znázorněn na obrázku č. 2, kde můžeme vidět  jednotlivé pravidla a postupy.  Model 

benchmarkingu je rozdělen do jednotlivých kategorií, které jsou dále specifikovány.  

 

Obr. č. 2 Model benchmarkingu 

2.2.1. Plánování 

Vykonává vrcholový management ve společnosti. Tato fáze je časově i co se týče 

získávání informací zcela nejnáročnější. Tato fáze zahrnuje[2]:  

 Výběr objektu benchmarkingu 

 Výběr a výcvik týmu pro benchmarking 

 Zjišťování vlastní výkonnosti objektu benchmarkingu 

 Uzavření smlouvy s partnerem o benchmarkingu 

 Výběr vhodných metod a postupů sběru dat od partnerů 

 Výběr partnerů pro benchmarking 

 Sběr dat o výkonnosti partnerů 

1. 

Plánování

2. 

Analýza

3. 

Integrace

4. 

Realizace
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2.2.2. Analýza 

Tato fáze porovnává nashromážděná data a analyzuje je. Analýzou je tedy myšleno 

ověření, zda data, která vlastníme, mají pro nás hodnotu, kterou jsme požadovali. Informace 

by nám tedy měli umožnit odpovědět, zda jsou data srozumitelná, v jakém jsme postavení 

vůči partnerům, zda jsou poskytnutá data relevantní apod. Zde práce benchmarkingového 

týmu končí, nashromážděná data předává dále vrcholového managementu.  

Cílem je identifikovat oblasti pro zlepšení, které by měli být dále využity. [11] 

Rozdíly ve výkonu lze určit jejich porovnáním, a to různými způsoby:  

 Tabulkovou metodou 

 Vytvořením grafu 

 Využitím statistických metod 

2.2.3. Integrace 

Ukončením analytické fáze končí práce benchmarkingového týmu, který vyhodnotil 

všechny informace, které nashromáždil a zhodnotil. Integrační fázi tedy provádí buď 

vrcholový management nebo pověření pracovníci. Ve fázi integrace benchmarkingový tým 

sice předá informace, které zpracoval, ale ne vždy kvalitní zpracování znamená,že tyto 

informace budou i kvalitně předány na vrcholové vedení firmy. Je tedy důležité, aby se 

vedoucí benchmarkingového týmu zaměřil na to, aby vrcholové vedení firmy či ten, kdo si 

benchmarking objednal, se k výsledkům šetření vyjádřil, zda se tedy ve firmě bude něco 

zlepšovat apod. 

Dále je potřeba upozornit na velmi nebezpečnou chybu, kdyby si vrcholové vedení, 

které projekt iniciovalo, chtělo ponechat všechny informace o lepší realitě pro sebe. 

K takovému chování by mohlo dojít např. v situacích, že by zjištění benchmarkingového 

týmu upozorňovalo i na rezervy v práci vrcholových manažerů vlastní organizace. Jednou 

ze základních povinností vrcholového vedení je zajištění otevřeného, poctivého, úplného a 

systematického informování všech skupin zaměstnanců o výsledcích benchmarkingového 

projektu.[2]  

Jakmile vrcholové vedení organizace dospěje do stádia, kdy je rozhodnuto o prioritách 

zlepšování na základě zpracovaných dat o rozdílech ve výkonnosti partnerů a vlastních 

organizačních jednotek, resp. procesů, nastává čas na vypracování plánů, v kterých bude 
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jasně deklarováno, čeho a jakým způsobem má být dosaženo. Označme takové plány jako 

vlastní plány vlastního zlepšování. Výsledkem zpracování akčního plánu by měl být plán, 

který konkrétně vyčlení cíle vlastního zlepšování, určí nároky, včetně financí, lidí a také 

určí přesný harmonogram jednotlivých akcí, činností a kroků projektu vlastního zlepšování.  

I zde by měli být konkrétní cíle, které se v management označují jako SMART. 

Význam jednotlivých slov je uveden v obrázku č. 3.  

 

Obr. č. 3 SMART cíle 

2.2.4. Realizace 

Při poslední fázi je dobré vycházet z již známých forem modelů zlepšování, jako je 

Demingův cyklus PDCA. Jde o postup, který má zlepšovat kvalitu výrobků, služeb, procesů, 

aplikací apod. probíhající formou opakovaného provádění čtyř základních činností:  

1) P   Plan – činnosti, které slouží k dosažení výsledků zlepšování 

2) D   Do – zavedení popsaných aktivit 

3) C  Check – sledování a analýza dosažených výsledků a jejich porovnání 

s původním plánem 

4) A  Act – v případě, že se konečný výsledek liší od očekávaného výsledku, 

hledáme příčinu, případně zavádíme nový plán na odstranění příčiny.  

 

S
• Specific - specifický

M
• Measurable - měřitelný

A 
• Achievable - splnitelný

R
• Resourced – podpořený adekvátními zdroji

T
• Time limited – dosažitelný z hlediska času
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2.3. Výběr metody sběru informací 

Abychom zpracovali benchmarkingový projekt úspěšně, potřebujeme mít k tomu 

kvalitní informace a data, které můžeme získávat různými způsoby:  

 Dotazníky 

 Rozhovorem s kompetentními osobami 

 Pozorováním v organizaci 

 Analýzou záznamů 

O jednotlivých způsobech získávání dat se dozvíme bližší informace v následujících 

podkapitolách. Nejlepší variantou pro kvalitní benchmarkingový projekt je kombinace 

všech níže uvedených metod. Tato kombinace však není možná, protože každý partner si 

brání své renomé.  

2.3.1. Dotazníky 

Našemu partnerovi zašleme dotazník, ve kterém máme nachystané otázky tak, 

abychom získali potřebné odpovědi. V dotazníku můžeme používat otevřené i uzavřené 

otázky. Tuto metodu využíváme v případě, že potřebujeme zjistit: 

 informace od partnera, od kterého nás dělí vzdálenost 

 informace od více partnerů 

 pouze informace, které se dají sdělit písemnou formou 

Tato metoda je výhodná především z důvodu nízké nákladovosti, snadnosti získávání 

informací od partnerů a také poměrně lehké pracnosti. Naopak nevýhodou této metody je 

neosobní přístup, možnost špatného pochopení otázek či nepozorného vyplnění dotazníku, 

dále také neověřitelnost údajů, které respondenti uvedli.  

Neodmyslitelnou součástí každého šetření je skutečnost, že některé údaje chybějí. 

V takovém případě mluvíme o chybějícím pozorování či stručně o non-response. Jde tedy o 

situaci, kdy šetřená jednotka existuje, chybí však jedna či více odpovědí. Důvodem může 

být nezjištění příslušné hodnoty, chybná odpověď či chyba vstupu dat. Při dotazníkovém 

šetření to znamená, že respondent odmítá odpovědět nebo nerozumí otázce, nabídka 

odpovědí neobsahuje pro něj žádoucí možnost, nemá dost času na vyplnění dotazníku nebo 

mohl ztratit zájem o vyplňování dotazníku. [7] 
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2.3.2. Rozhovor s kompetentními osobami 

Osobní rozhovor s respondenty se využívá tehdy, pokud potřebujeme informace o 

postupech partnera, v případech, kdy studujeme konkrétní plány a projekty. U této metody 

můžeme mít předem přichystané otázky, a nebo můžeme reagovat na konkrétní odpovědi 

respondenta.  

Výhodou této metody je právě osobní přístup a vtažení partnera z pohledu 

objektivizace všech získaných informací.  

2.3.3. Pozorování v organizaci 

U této metody pracují zástupci benchmarkingového týmu přímo ve firmě partnera pro 

benchmarking a sledují průběh procesů, které jsou objektem pozorování. Záleží na týmu 

jaké typ pozorování použije, zda zjevné nebo skryté. U zjevného pozorování je výhodou, že 

můžeme kombinovat pozorování s rozhovory s partnery, nevýhodou je naopak to, že se 

partneři mohou chovat lépe, než tomu ve skutečnosti je. U skryté metody o sledování 

účastníci partnerské organizace sice nevědí, naopak se chovají přirozeně, a tudíž nám může 

dát skutečný obraz o organizaci.  

Výhodu je, že sběr informací probíhá v reálném čase a prostředí, můžeme odhalit 

často i nečekané skutečnosti a výsledky nemusí být zkreslené. Nevýhodou je opakování 

pozorování z důvodu objektivizace informací, což může být nákladné a pracnější.  

2.3.4. Analýza záznamů 

Princip této metody spočívá v tom, že zástupci benchmakingového týmu analyzují 

všechny vhodné druhy záznamů, které se k porovnávanému objektu vztahují a které byly 

týmu partnerskou organizací poskytnuty:  

 Analýzy primárních dat, za které lze považovat data o nákladech, čase a výkonnosti 

vytipovaného procesu. 

 Analýzy sekundárních dat, kdy tým může využít, jak jiná adekvátní data, tak data 

shromážděná pomocí rozhovorů a pozorování na místě.  

Uplatněním této metody minimalizujeme možnost subjektivního výkladu zjištěných 

skutečností, s využití vhodných metod snadno interpretujeme data předtím ověřená a máme 
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obvykle i možnost definovat určitou základnu vůči, které pak můžeme měřit dosažený 

úspěch. [4] 

Nevýhodou je obtížnost nalézt potřebné záznamy, které často partner nechce ani 

poskytnout.  

2.4. Definice malého a středního podnikání 

V své práci se zaměřuji na malé a střední podnikání.  Přestože je v praxi pojem malé a 

střední podniky velmi rozšířen, neexistuje jednotná horní hranice, která tyto podmínky 

vymezuje. Následující přehled vychází z platné české legislativy, i legislativy EU, která je 

legislativě české nadřazená a ukazuje, jak je jednotlivými právními normami či ministerstvy 

velikostní kategorie malých a středních podniků odlišně vnímána.[6]  

Pro naše účely nám tedy bude stačit výklad podle doporučení Evropské komise 

2003/361/EC z 6.5.2003. Podniky tedy dělíme:  

 Mikropodniky (do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. 

EUR) 

 Malé podniky (do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. 

EUR) 

 Střední podniky (do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 

mil. EUR) 

 Velké podniky (nad 250 zaměstnanců, roční obrat nad 50 mil. EUR, aktiva nad 43 

mil. EUR) 

Zaměřila jsem se na malé a střední podniky z důvodu, protože  podle Srpové v knize 

Základy podnikání, zaměstnávají 80 milionů občanů Evropské unie, tvoří každé druhé 

vzniklé pracovní místo. Mezi malé a střední podniky se řadí 99 % evropských firem, které 

vytvářejí zrhuba 70 % všech pracovních míst a 60 % HDP Evropské Unie. Malé a sřední 

podniky patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím společnostem. Malé a střední podniky 

v České republice představují 99,8 % z celkového počtu podniků. Sektor malých a střednich 

podniků v České republice zabezpečuje z 60 % zaměstnanost, podílí se na výkonech a 

předané hodnotě více než z 50 % na tvorbě HDP více než z 37 %. [5] 

Vybrala jsem si definici podle podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC 

z 6.5.2003, protože i banky se často zaměřují na roční obrat, počet zaměstnanců a aktiva.  
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2.5. Rozdělení úrokových sazeb 

V praktické části diplomové práce se zaměřuji na srovnání bankovních produktů, a to 

jak běžných účtů pro podnikatele, tak také úvěrových produktů. Kromě ostatních parametrů 

se zaměřuji také na úrokové sazby jednotlivých bankovních domů.  

Banky poskytují úvěry, kde mohou být úrokové sazby fixní nebo pohyblivé. Fixní 

úroková sazba zůstává po celou dobu úvěru neměnná. U pohyblivé úrokové sazby se 

v průběhu splácení úvěru může výše úroku  měnit. Pohyblivá úroková sazba může být 

koncipována jako variable rate nebo floating rate. U pohyblivé úrokové sazby sjednané jako 

floating rate nejsou termíny změn dopředu známy, dochází tak ke změnám v případě, že se 

změní úroková sazba, na kterou je pohyblivá úroková sazba vázána. U úrokové sazby 

variable rate dochází ke změnám v pravidelných intervalech a sazba se přizpůsobuje podle 

některé z tržních úrokových sazeb, a to většinou podle sazeb na mezibankovním trhu 

depozit – LIBOR, PRIBOR, EURIBOR.  

LIBOR, PRIBOR A EURIBOR patří k nejznámějším a nejpoužívanějším sazbám. 

LIBOR je sazba londýnského mezibankovního trhu depozit, EURIPRIBOR je sazba 

mezinárodního trhu depozit eurozóny a PRIBOR je sazba pro Českou republiku pražského 

mezibankovního trhu depozit.  

Sazby LIBOR stanovuje British Bankers´Association ve spolupráci s Money Line 

Telerate a denně je publikuje jak Financial Times, tak další významná periodika. Sazby jsou 

v současnosti stanovovány pro mezibankovní depozita v devíti různých měnách, včetně 

eura. Sazby LIBOR kotované pro mezibankovní depozita v eurech jsou konkurencí pro 

sazby EURIBOR a jejich hodnoty se vzájemně liší jen zanedbatelně. Vývoj úrokových 

sazeb na trhu mezibankovních depozit odráží potřebu úvěrů bankovního sektoru. Velmi 

citlivě reaguje na měnověpolitická opatření centrální banky a na další ekonomické nebo 

politické vlivy. Úrokové sazby mezibankovního trhu depozit mají značný význam také pro 

určování základní sazby bank a úrokových sazeb produktů, které banky poskytují klientům. 

Úrokové sazby, za které banky poskytují úvěry jsou ovlivňovány řadou faktorů. Z hlediska 

banky jde o faktory vnitřní i vnější. K hlavním vnějším faktorům patří právní prostředí, 

makroekonomické podmínky, výnos bezrizikových cenných papírů a konkurenční prostředí. 

K vnitřním faktorům patří náklady banky, základní úroková sazba vyhlašovaná bankou, 

charakter a druh úvěrového obchodu, charakter klienta, strategie banky a finanční pozice. 
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Pokud se tyto faktory změní, je potřeba změnit úrokové sazby používané ve smlouvách o 

úvěrových produktech. [9] 
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3. Srovnání bankovních produktů – praktická část 

V této kapitole se chci blíže zaměřit na jednotlivé banky, které jsem si vybrala, a to na 

GE Money Bank, Českou spořitelnu, Československou obchodní banku,  UniCredit bank, 

Komerční banku a Raiffeisen bank. Po poradě s bechmarkingovým týmem, který je v GE 

Money Bank, jsem se zaměřila na tzv. „silnou pětku“.   

V jednotlivých podkapitolách Vás blíže seznámím s jednotlivými produkty vybraných 

společností, zaměřila jsem se vždy na poskytování běžných účtů, a pak na poskytování 

úvěrových produktů. Informace o produktech jsem čerpala vždy z internetových stránek GE 

Money Bank, Komerční banky, ČSOB, České spořitelny, Raiffeisen Bank a Unicredit bank, 

dále jsem pak zjišťovala údaje telefonicky na linkách bank či osobně na jednotlivých 

pobočkách.  

U podnikatelských běžných účtů jsem se zaměřila pouze na vybrané běžné účty pro 

fyzické osoby podnikatele a malé a střední firmy. Nezaměřila jsem se na vybrané profesní 

skupiny, které má většinou každá banka jiné. Vybranými profesními skupinami jsou např. 

advokáti, lékaři, pojišťovací agenti, architekti apod.  

3.1. Produkty GE Money Bank, a. s. pro podnikatele 

Společnost GE Money Bank jsem již charakterizovala v kapitole 1 mé Diplomové 

práce, z toho důvodu jsem se dále zaměřila pouze na produkty, a to jak na běžné účty, tak na 

úvěrové produkty pro podnikatele.  

3.1.1. Běžné účty 

GE Money Bank má ve svém portfoliu celkem 6 běžných účtů pro podnikatele:  

 Genius Business Bronze 

 Genius Business Silver 

 Genius Business Gold 

 Genius Business Platinum 

 Genius Business Export/Import 30 

 Genius Business Export/Import 100 
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Konta Genius Business Bronze, Silver, Gold a Platinum nabízí v rámci jednoho 

poplatku balíček služeb v ceně účtu. Největší rozdíl je u účtů v počtu poskytování odchozích 

a příchozích transakcí v rámci tuzemských plateb. Za poplatek 129 Kč poskytuje GE Money 

Bank 5 transakcí, za poplatek 189 Kč u účtu Genius Business Silver poskytuje GE Money 

Bank  20 tuzemských transakcí, u účtu Genius Business Gold za poplatek 349 Kč  70 

transakcí a v rámci poplatku 1099 Kč neomezený počet transakcí. Konkrétní sazebník 

vybraných poplatků platný k 15.12012 je vidět v následující tabulce č. 1.  
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Tab. č. 1 Sazebník poplatků GE Money Bank pro podnikatelské účty platný k 15.1.2012 

zahrnuto v balíčku 

 nezahrnuto v balíčku 
 
 

 

 

 

 

 
 

Produkt
Genius Business 

Bronze

Genius Business 

Silver

Genius 

Business Gold

Genius Business 

Platinum

Genius Business 

Export/Import 30

Genius Business 

Export/Import 100

Popis
balíček pro 

podnikatele a firmy
balíček pro podnikatele a 

firmy
balíček pro 

podnikatele a firmy
balíček pro podnikatele 

a firmy
balíček pro podnikatelské subjekty 

obchodující se zahraničím

balíček pro podnikatelské 
subjekty obchodující se 

zahraničím

zřízení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Vedení balíčku 

měsíčně
129 Kč 189 Kč 349 Kč 1 099 Kč 350 Kč 950 Kč

Zrušení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Produkty a služby zahrnuté v balíčku

Běžný účet  
1x v Kč a 1x v EUR/USD

 
1x v Kč a 2x v EUR/USD

Výpis poštou 

měsíčně 20 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč 
Výpis 

elektronicky 

měsíčně

Elektronická 

platební karta
 

Maestro 39 Kč měs. 39 Kč měs.

Embosovaná 

platební karta 59 Kč měs.
 

MC Business

 
MC Business

Internetová 

platební karta 29 Kč měs. 29 Kč měs. 29 Kč měs. 29 Kč měs.
 

MC Internet

 
MC Internet

GSM banking

Phone banking

Internet 

banking

PC banking

Debet

 
v rezervace prostředků 
Mini Flexi Business pro 
rámce 10-100 tis. Kč

 
v rezervace 

prostředků Mini 
Flexi Business 
pro rámce 10-

100 tis. Kč

 
v rezervace 

prostředků Mini Flexi 
Business pro rámce 

10-100 tis. Kč

Výběry z 

vlastního ATM 

banky

Výběry na 

pobočce 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč
Vklady na 

pobočce

Příchozí platby

Odchozí platby  
elektronicky

 
100 plateb - příchozí, 
odchozí elektronicky, 

položky z trvalých příkazů 
a inkasa

 
2x Maetro nebo MC 

Business

 
2x Maestro nebo MC Business

 
2x Maestro nebo MC 

Business

 
1x dle výběru

 
1x dle výběru

 
1x dle výběru

 
5 plateb - příchozí, 

odchozí elektronicky

 
20 plateb - příchozí, 
odchozí elektronicky

 
70 plateb - 

příchozí, odchozí 
elektronicky

 
30 plateb - příchozí, odchozí 

elektronicky, položky z trvalých 
příkazů a inkasa
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3.1.2. Úvěrové produkty  

GE Money Bank poskytuje několik úvěrových produktů, a to:  

 Kontokorenty (Flexibusiness, Miniflexibusiness, Flexi Provoz) 

 Investiční úvěry (Expres Business zajištěný a nezajištěný) 

 Provozní úvěry (Provozní úvěr, Operativ Business) 

Flexibusines je Podnikatelský kontokorentní úvěr, který klientovi umožní čerpat z 

běžného účtu  41 000 až 2 500 000 Kč bez jištění nemovitostí. Miniflexibusiness je určen 

pro začínající podnikatele. V rámci Miniflexibusinessu můžou klienti získat částku od 

10 000 – 40 000 Kč. Nově GE Money Bank nabízí také Flexi Provoz, v rámci kterého nabízí 

částku od 300 000 Kč do 5 000 000 Kč.  

U úvěru Miniflexibusiness se pohybuje úroková sazba od 11,5 – 13, 5 % pro vybranou 

skupinu klientů. Vybranou skupinou klientů jsou např. advokáti, lékaři nebo insolvenční 

správci. Ostatní skupina klientů má úrokovou sazbu od 15, 9 % do 18,9 %. U Flexibusinessu 

je úroková sazba u vybrané profesní skupiny 10,5 %, u klientů, kteří doloží 2 daňové 

přiznání 14,5 % a u klientů s doloženým jedním daňovým přiznání je úroková sazba 16,5 %. 

V případě, že klient splňuje smluvně stanovené podmínky, a zároveň nejpozději 180. den 

vyrovná úvěr alespoň na jeden den, tak se úvěr prodlouží o dalších 180 dní.  

Dalším typem úvěrů jsou investiční úvěry, a to Expres Business zajištěný a 

nezajištěný.  

Expres Business nezajištěný a zajištěný jsou investiční úvěry. Expres Business 

nezajištěný je neúčelový úvěr a GE Money Bank ho nabízí od  41 000 do 2 500 000 Kč. 

Délku splácení si klient může zvolit od 24 měsíců do 84 měsíců a úroková sazba se 

pohybuje od 7,9 %. U Expres Business nezajištěného není potřeba ručit nemovitostí. 

Naopak u úvěru Expres Business zajištěného je zapotřebí ručit nemovitostí či 

blankosměnkou. Expres Business zajištěný je účelový i neúčelový úvěr se splatností až do 

10 let a úrokovou sazbou posuzovanou individuálně. Klient může získat částku od 300 000 

Kč do 5 000 000 Kč, do 80 % odhadu nemovitosti, kterou klient ručí.  

Operativ Busines je kontokorentní nebo revolvingový úvěr určený pro financování 

provozních potřeb, který není účelově vázán. Klient může získat až 5 milionů Kč se 

zajištěním směnkou nebo až 10 milionů Kč se zajištěním nemovitostí (až do výše 85 % 
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odhadnuté ceny zastavené nemovitosti, která navíc nemusí být ve osobním vlastnictví). 

Úroková sazba je individuální. Splatnost úvěru je jeden rok. Při splnění předem stanovených 

podmínek je však splatnost prodloužena na další jeden rok.  

3.2. Produkty Komerční banky, a. s.  pro podnikatele 

Komerční banka, a.s., je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní 

skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České 

republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou 

nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví.  

Obsluha korporátní klientely Komerční banky je rozdělena do dvou segmentů, 

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

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

centrech segmentu Corporate, klienti s obratem vyšším jsou obsluhováni zpravidla divizemi 

segmentu Top Corporations, které jsou v Praze, Brně a v Bratislavě. [17] 

3.2.1. Běžné účty 

Komerční banka poskytuje dva typy účtů – Profi účet a Profi účet pro začínající 

podnikatele. Profi účet stojí měsíčně 169 Kč, začínajícím podnikatelům umožňuje navíc 

získat zpět 70 Kč z ceny měsíčního poplatku za vedení Profi účtu. Je však zapotřebí, aby 

začali podnikat nejpozději dva roky před otevřením Profi účtu. Zvýhodnění zůstává 

začínajícím podnikatelům po dobu dvou let v případě, že splní čistý obrat větší, jak 50 000 

Kč měsíčně. V rámci poplatku za běžný účet má klient zasílání elektronického výpisu, 

embosovanou platební kartu s názvem Profi karta, vklady na pobočce a 10 transakcí ze 

skupiny příchozích a odchozích položek z běžného účtu. Konkrétní sazebník poplatků je 

uveden v tabulce č. 2 
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Tab. č. 2 Sazebník poplatků Komerční banky pro podnikatele platny k 15.1.2012 

 

zahrnuto v balíčku 

 nezahrnuto v balíčku 

Produkt Profi účet 
Profi účet pro začínající   

podnikatele

Popis pro podnikatele a f irmy pro začínající podnikatele a firmy

zřízení 0 Kč 0 Kč

Vedení balíčku 

měsíčně
169 Kč

od 99 Kč  - pokud splní podmínky pro 
získání bonusu v rámci MojeOdměny, 

169 Kč standardní poplatek

Zrušení 0 Kč 0 Kč

Produkty a služby zahrnuté v balíčku

Běžný účet

Výpis poštou měsíčně

20 Kč 20 Kč

Výpis elektronicky 

měsíčně

Elektronická platební 

karta 270 Kč ročně 270 Kč ročně

Embosovaná platební 

karta
 

Profi karta

 
Profi karta

Internetová platební 

karta 65 Kč ročně 65 Kč ročně

GSM banking

Phone banking

Internet banking

PC banking

Debet

Výběry z vlastního ATM 

banky

 
0/ 5 Kč dle počtu POS plateb 

(MojeOdměny)

 
0/ 5 Kč dle počtu POS plateb 

(MojeOdměny)

Výběry na pobočce
60 Kč 60 Kč

Vklady na pobočce   

Příchozí platby

Odchozí platby

  

 
10 měsíčně - příchozí platby, 
platby elektronicky, položky z 

trvalých příkazů a inkas, 
poplatek za mezibankovní 

styk zahrnut

 
10 měsíčně - příchozí platby, platby 

elektronicky, položky z trvalých 
příkazů a inkas, poplatek za 
mezibankovní styk zahrnut
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3.2.2. Úvěrové produkty 

Komerční banka nabízí úvěrové produkty pro malé a střední firmy s názvy Povolený 

debet na běžném účtu, Kontokorentní úvěr, Profi úvěr, Profi úvěr FIX, Podnikatelské 

provozní úvěry, Úvěr na provozní a investiční potřeby, Úvěr na investice v Kč nebo v cizí 

měně.  

Povolený debet nabízí klientům možnost získat částku od 20 000 Kč do 3 000 000 Kč. 

Výše schváleného úvěru se odvíjí individuálně od předložených výkazů. Úroková sazba se 

pohybuje pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele od 14 do 16 % p. a. Poskytnutý 

úvěrový rámec je nutné splatit vždy jednou za 180 dní. Klient bez historie běžného účtu ručí 

avalem nebo blankosměnkou. Klient, který už má u Komerční banky běžný účet, kde si 

nechává zasílat peníze, může získat úvěr bez zajištění.  

U kontokorentního úvěru se výše úvěru, kterou klient získá, posuzuje individuálně. 

Záleží přitom na bonitě klienta a druhu zajištění. Úroková sazba je pohyblivá odvozená od 

KRS KB (1,75 %), vázaná na PRIBOR a pevnou odchylku. Splatnost úvěru je 1 rok 

s možností obnovy, ve výjimečných případech může být splatnost až 3 roky.  

Profi úvěr je podnikatelský úvěr pro drobné podnikatele, malé a střední podniky 

s výrazně zjednodušeným a zkráceným schvalovacím procesem. Profi úvěr je krátkodobý 

nebo střednědobý a je určený k financování oběžných prostředků, provozních potřeb nebo 

k pořízení hmotného investičního majetku. Úroková sazba je pohyblivá vázaná na RS KB, 

ke které se připočítává z marže podle bonity klienta nebo KRS KB pro revolvingový typ 

Profi úvěru.  

Profi úvěr FIX je podnikatelský úvěr také pro drobné podnikatele, malé a střední 

podniky se zjednodušeným a zkráceným schvalovacím procesem. Od Profi úvěru se liší 

zejména anuitním splácením s pevnou úrokovou sazbou. Profi úvěr FIX má úrokovou sazbu 

podle délky splácení úvěru, u délky splatnosti do jednoho roku je výše úrokové sazby 10,9 

%, u splatnosti od jednoho roku do tří let je úroková sazba 11,5 % a u splatností nad tři roky 

je úroková sazba 12,2 %. 

Podnikatelské provozní úvěr jsou krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé úvěry na 

financování provozní potřeby, investiční potřeby, na oběžné prostředky, na přechodný 

nedostatek finančních prostředků. Způsob financování je jednorázový, revolvingový nebo 
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jako kontokorent na běžném účtu. Výše úvěru se schvaluje individuálně a úroková sazba je 

pevná nebo pohyblivá.  

Úvěr na investice v Kč a cizí měně na pořízení hmotného, případně nehmotného 

investičního majetku (staveb včetně projektů, strojů a zařízení nebo jejich souborů apod.) až 

do výše smluvní ceny. Výše úvěru se schvaluje individuálně a úroková sazba je pevná nebo 

pohyblivá.  

Úvěr na investice v Kč nebo cizí měně je operativní financování komplexní 

podnikatelské potřeby pomocí jediné úvěrové smlouvy v Kč a dalších měnách. Možnost 

financovat provozní potřeby vyplývající z podnikatelské činnosti a zároveň si pořizovat 

hmotný či nehmotný investiční majetek. Výše úvěru se schvaluje individuálně a úroková 

sazba je pevná nebo pohyblivá.  

3.3. Produkty České spořitelny, a. s. pro podnikatele 

Česká spořitelna je jedna z největších bank v České republice. Nyní má přibližně 5,3 

milionů klientů. Počátky České spořitelny sahají až do roku 1825. Od roku 2000 je Česká 

spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve 

střední a východní Evropě se 17 miliony klientů v osmi zemích, z nichž většina je členy 

Evropské unie. 

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

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

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

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

platebních karet, disponuje sítí 653 poboček a provozuje více než 1392 bankomatů a 

transakčních terminálů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné 

obchodníky s cennými papíry.[21] 

3.3.1. Běžné účty 

Česká spořitelna nabízí pro malé a střední firmy pět variant účtů s názvem Firemní 

účet. Produkty a služby u Firemního účtu jsou rozděleny do tří variant:  

 standart, 

 transakce, 



 

- 24 - 

 

 speciál. 

V rámci poplatku za vedení účtu je vždy v ceně:  

 vyhotovení měsíčního papírového nebo elektronického výpisu, 

 zřízení trvalých příkazů, souhlasů s inkasem. 

Součástí balíčku Standart je debetní karta Visa Business, která umožňuje bezkontaktní 

platby, servis 24 (Telebanking, Internetbanking, GSM banking), firemní kontokorent do 

výše 50 000 Kč, zasílání SMS o zůstatku a zvýhodněné úročení na běžném účtu. Součástí 

varianty Transakce je balíček vybraných transakcí za zvýhodněnou cenu. U varianty Speciál 

může klient využít různé typy pojištění, jako např. pojištění klíčových osob, pojištění 

podnikání, cestovní pojištění a pojištění platební karty.  

U firemního účtu je základní cena za variantu standart 92 Kč, v této ceně má klient 

maximálně jeden produkt v ceně. Za poplatek 172 Kč má dvě až tři služby v ceně účtu, za 

342 Kč má čtyři až pět produktů v ceně a každý další produkt má klient zpoplatněn 30 Kč. 

U varianty transakce klient platí podle transakcí:  

 za 14 elektronických transakcí zaplatí 24 Kč, 

 za 36 elektronických transakcí zaplatí 64 Kč, 

 za 80 elektronických transakcí zaplatí 134 Kč, 

 za 14 komplexních transakcí zaplatí 54 Kč, 

 za 36 komplexních transakcí zaplatí 134 Kč, 

 za 150 komplexních transakcí zaplatí 534 Kč. 

Přehled jednotlivých poplatků u různých variant Firemního účtu je znázorněn 

v tabulce č. 3.  
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Tab. Č. 3 Sazebník poplatků platný k 15.1.2012 

zahrnuto v balíčku 

 nezahrnuto v balíčku 

 

Banka ČS ČS ČS
Produkt

Firemní účet ČS - 

varianta 1

Firemní účet ČS - 

varianta 2

Firemní účet ČS - 

varianta 3

Popis

pro malé firmy a 
podnikatele, svobodná 

povolání, bytová 
družstva a 

společenství vlastníků 
jednotek, neziskový 

sektor
vybrané služby: účet, 
výpis, VISA Business 
karta, Servis 24, 14 

elektronických 
transakcí

pro malé firmy a 
podnikatele, svobodná 

povolání, bytová 
družstva a společenství 

vlastníků jednotek, 
neziskový sektor

vybrané služby: účet, 
výpis, 1x VISA 

Business karta, Servis 
24, 80 komplexních 

transakcí

pro malé firmy a 
podnikatele, svobodná 

povolání, bytová 
družstva a 

společenství vlastníků 
jednotek, neziskový 

sektor
vybrané služby: účet, 

výpis, 2x VISA 
Business karta, Servis 
24, 150 komplexních 

transakcí

zřízení 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Vedení balíčku 

měsíčně
196 Kč 476 Kč 706 Kč

Zrušení 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Produkty a služby zahrnuté v balíčku

Běžný účet

Výpis poštou 

měsíčně

Výpis elektronicky 

měsíčně

Elektronická 

platební karta

Embosovaná 

platební karta
 

VISA Business

 
VISA Business

 
2x VISA Business

Internetová 

platební karta

GSM banking

Phone banking

Internet banking

PC banking

Debet

Výběry z vlastního 

ATM banky 6 Kč

 
v rámci balíčku 80 

Komplexních transakcí

 
v rámci balíčku 150 

Komplexních 

Výběry na pobočce
65 Kč 65 Kč 65 Kč

Vklady na pobočce

Příchozí platby

 
v rámci balíčku 14 

Elektronických 
transakcí

 
v rámci balíčku 80 

Komplexních transakcí

 
v rámci balíčku 150 

Komplexních 
transakcí

Odchozí platby

 
elektronicky v rámci 

balíčku 14 
Elektronických 

transakcí

 
elektronicky v rámci 

balíčku 80 
Komplexních transakcí

 
elektronicky v rámci 

balíčku 150 
Komplexních 

transakcí
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3.3.2. Úvěrové produkty 

Česká spořitelna poskytuje provozní, investiční a kontokorentní úvěry pro 

podnikatele.  

Provozní úvěr je poskytován pro podnikatele a malé firmy s ročním obratem do 30 

mil. Kč. Splatnost úvěru je buď do 12 měsíců, a to jako krátkodobý úvěr, nebo od 1 roku do 

3 let jako střednědobý úvěr. Doba splatnosti úvěru se počítá od data uzavření smlouvy o 

úvěru. Výše úvěru je individuální, stejně jako jeho zajištění. Střednědobé úvěry jsou 

poskytovány pouze se zajištěním zástavního práva k nemovitosti. Provozní úvěr se využívá 

se k financování provozních potřeb klienta (na zásoby, pohledávky, náklady). Jedná se o 

termínovaný účelový úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení, případně s možností 

revolvingu.  

Provozní úvěr 5 PLUS lze z hlediska účelu úvěru poskytnout ve dvou formách: 

 na financování provozních potřeb 

 jako kombinaci financování provozních a investičních potřeb 

 Jedná se o účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení. 

Provozní úvěr se poskytuje do 5 milionů korun. U úvěrů do výše 500 tis. Kč se ručí pouze 

blankosměnkou. Úrok se stanovuje individuálně.  

Investiční úvěr se využívá k financování investičních potřeb klienta. Předmětem 

úvěrování mohou být nemovitosti, stavby, stroje a zařízení a jejich ucelené soubory, cenné 

papíry, příp. další potřeby investičního charakteru. Tento úvěr lze rovněž použít na 

refinancování dříve poskytnutého úvěru nebo půjčky na investiční potřeby.Česká spořitelna 

poskytuje u investičních úvěry tyto délky splatnosti:  

 Krátkodobý úvěr se splatností do 12 měsíců 

 Střednědobý úvěr se splatností od 1 do 5 let 

 Dlouhodobý úvěr se splatností od 5 do 8 let 

Doba splatnosti se počítá od data uzavření smlouvy o úvěru, u strojních investic je 

respektována doba odepisování investice. Výše úvěru je individuální. Čerpání může být 

jednorázové nebo postupné. Úroková sazby může být stanovena dle volby klienta:  

 Pevná, resp. Proměnná 

 Pohyblivá, resp. Plovoucí 
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Výše základní úrokové sazby používané v případě plovoucí sazby je uvedena v 

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách. Investiční úvěr 5Plus se používá na 

financování hmotného a nehmotného majetku. Jedná se o účelový termínovaný úvěr se 

stanoveným plánem čerpání a splácení. Splatnost může být až 8 let. Úvěrový rámec je 

poskytován do 5 mil. Kč.  

Kontokorentní úvěr se využívá k financování zejména krátkodobých provozních 

potřeb. Jedná se o úvěr s průběžným čerpáním bez sjednaného plánu a bez předkládání 

podkladů k čerpání. Splácení probíhá také průběžně bez splátkového kalendáře, k termínu 

splatnosti úvěru však nesmí běžný účet vykazovat debetní zůstatek. Výše úvěru je 

individuální a je poskytován jako úvěr krátkodobý (do 12 měsíců). Česká spořitelna má 

poměrně široký výběr z úvěrových produktů pro podnikatele a malé a střední firmy.  

Kontokorentní úvěr je veden na běžném účtu. U Firemního kontokorentu startovacího 

je úvěrový rámec poskytován ve výši od 20 tis. Kč až po 50 tis. Kč a úroková sazba je 16,9 

% p. a. U Firemního kontokorentu se pohybuje výše od 51 tis. Kč po 1 mil. Kč a úroková 

sazba se pohybuje od 13,5 % do 15,9,% p. a. Splatnost je u nižší varianty kontokorentu 

jeden rok s možností obnovy, u druhé varianty lze čerpat nepřetržitě, klient se nemusí dostat 

do kreditu.  

3.4. Produkty Československé obchodní banky, a. s. pro podnikatele 

Společnost působí v Česká republice pod dvěma základními obchodními značkami – 

ČSOB a Poštovní spořitelna. Poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. 

fyzickým osobám, malým a středním podnikům a korporátním a institucionálním klientům. 

Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, finančních center Poštovní 

spořitelny a obchodních míst České pošty. Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu 

finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní 

bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu Střední a 

východní Evropy.  

Ve spolupráci s ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, 

leasing a factoring), Poštovní spořitelny (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banky 

(hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech 

segmentech českého finančního trhu. Ve financování bydlení, zajištěných fondech, leasingu 

i celkových aktivech pod správou je skupina ČSOB mezi prvním na celém trhu.[20] 
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3.4.1. Běžné účty 

ČSOB poskytuje tři druhy účtů, a to účet s názvem Podnikatelské konto, Firemní 

konto a Obchodní konto.  

Obchodní konto je určené živnostníkům, drobným podnikatelům a menším firmám se 

sídlem nebo místem podnikání v ČR. V ceně účtu má klient 10 tuzemských elektronických 

plateb, 5 tuzemských příchozích plateb, 5 výběrů u ČSOB, platební embosovanou kartu 

pojištěnou proti ztrátě a zneužití, jednu transakci tuzemského platebního styku zadanou 

písemnou formou nebo prostřednictvím sběrného boxu, povolení přečerpání účtu, přehled o 

účtu prostřednictvím emailu nebo SMS zpráv. ČSOB Podnikatelské konto stojí 165 Kč.  

Firemní konto je určené klientům podnikatelům a menším podnikům se sídlem nebo 

místem podnikání v České republice a je vhodné pro klienty, kteří využívají platební styk 

pouze občas. V rámci ceny účtu má klient 15 příchozích plateb, platební kartu, povolené 

přečerpání účtu. ČSOB Firemní konto stojí 340 Kč.  

Obchodní konto je určeno pro střední podniky a zaměstnavatelům se sídlem nebo 

místem podnikání v České republice. Je určeno pro klienty, kteří využívají platební styk 

častěji. V ceně účtu má klient 100 tuzemských příchozích plateb, 3 platební karty, povolené 

přečerpání účtu, přístup k účtu prostřednictvím emailu či sms zpráv. ČSOB Obchodní konto 

stojí 1150 Kč.  

Konkrétní sazebník poplatků je uveden v tabulce č. 4.  

  



 

- 29 - 

 

 

Tab. č. 4 Sazebník poplatků ČSOB platný k 15.1.2012 

zahrnuto v balíčku 

 nezahrnuto v balíčku 

Produkt ČSOB Podnikatelské konto ČSOB Firemní konto
ČSOB Obchodní 

konto

Popis
pro živnostníky, drobné 

podnikatele a menší f irmy
pro podnikatele a menší 

podniky
pro střední podniky

zřízení 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Vedení balíčku 

měsíčně
115 Kč 290 Kč 1 100 Kč

Zrušení 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Produkty a služby zahrnuté v balíčku

Běžný účet

Výpis poštou 

měsíčně 50 Kč 50 Kč 50 Kč

Výpis elektronicky 

měsíčně
 

měsíční, týdenní, při pohybu

 
měsíční, týdenní, při 

pohybu

 
měsíční, týdenní, při 

pohybu

Elektronická 

platební karta 20 Kč měsíčně 20 Kč měsíčně
 

2x VISA Electron

Embosovaná 

platební karta
 

VISA Classic

 
VISA Classic

 
VISA Business

Internetová 

platební karta

GSM banking

Phone banking

Internet banking

PC banking

2x

Debet
 

pouze podání a vyhodnocení 
žádosti

 
pouze podání a 

vyhodnocení žádosti

 
pouze podání a 

vyhodnocení žádosti

Výběry z vlastního 

ATM banky

 
5 měsíčně

(další 6 Kč)
6 Kč 6 Kč

Výběry na 

pobočce 60 Kč 60 Kč 60 Kč

Vklady na pobočce
9 Kč 9 Kč 9 Kč

Příchozí platby
 

5 měsíčně
(další 6 Kč)

 
15 měsíčně
(další 6 Kč)

 
100 měsíčně
(další 6 Kč)

Odchozí platby  
10 elektronicky

 
30 elektronicky

 
150 elektronicky
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3.4.2. Úvěrové produkty 

ČSOB nabízí Malý úvěr pro podnikatele a malé a střední podniky s obratem do 300 00 

milionů korun, povolené přečerpání běžného účtu pro OSVČ a právnické osoby jako součást 

balíčku k běžnému účtu, kontokorentní úvěr pro OSVČ a právnické osoby, revolvingový 

úvěr na oběžné prostředky a účelový úvěr investičního charakteru.  

Malý úvěr pro podnikatele a malé a střední podniky je účelový úvěr určený k pokrytí 

investičních podnikatelských potřeb. Poskytuje se vždy pouze v českých korunách. 

Podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení běžného podnikatelského účtu u ČSOB. Mezi 

obecná kritéria klienta pro poskytnutí úvěru patří: 

 podnikat v oboru min. 12 měsíců 

 mít minimálně 1 daňová přiznání 

 provozní hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi výší příjmů a výdajů musí 

být kladný.  

Malý úvěr pro podnikatele se obecně poskytuje minimálně od 50 000 Kč až do max. 8 

mil. Kč na dobu až 15 let (a to dle typu účelu, např. pro motorová vozidla je splatnost úvěru 

na 6 let). Pro posouzení žádosti o poskytnutí ČSOB Malého úvěru pro podnikatele je obecně 

třeba předložit: 

 doklad opravňující k podnikání (výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, 

ne starší 3 měsíců) 

 daňová přiznání za předchozí 2 účetní období (vč. všech příloh a finančních 

výkazů) 

 doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok 

 čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu a České správě 

sociálního zabezpečení(v některých případech je nutné doložit i potvrzení o 

bezdlužnosti od finančního úřadu) 

 nový klient navíc předkládá výpisy z běžného účtu (za 6 nebo 12 měsíců) 

 doklady týkající se zajištění úvěru, 

 2 doklady totožnosti osob jednajících jménem společnosti (občanský průkaz + 

řidičský průkaz nebo cestovní pas) 
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 jiné dokumenty po dohodě s pracovníky pobočky ČSOB. 

Úroková sazba se stanovuje individuálně na pobočce, dle parametrů vyhovujících pro 

klienta.  

Povolené přečerpání běžného účtu je neúčelový úvěr na dobu neurčitou, které ČSOB 

poskytuj od  20 000 Kč do 5 milionů korun, poskytnutá výše úvěru se pohybuje podle 

obratu na běžnému účtu a tržbách za uplynulý rok a výši ratingu. Úroková sazba se 

pohybuje od 7,25 -16,25% p. a. Splatnost je buď 90, 180 nebo 360 dní.  

Obdobou povoleného čerpání je Kontokorentní úvěr, s tím rozdílem, že výše úvěru se 

pohybuje podle bonity klienta a zajištění. Úroková sazba je pohyblivá složená ze sazby 

PRIBOR a EUROPRIBOR a marže odvozené od firemního rizika. Zajištění úvěru může být 

pohledávkami z obchodního styku, nemovitostí, depozitem či ručení třetí osobou.   

Výše revolvingového úvěru je schvalována individuálně. Úroková sazba je pohyblivá 

složená ze sazby PRIBOR a EUROPRIBOR a marže odvozené od firemního rizika. Úvěr je 

poskytován na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou na 3 měsíce a úroky je zapotřebí splácet 

měsíčně. Zajištění úvěru může být pohledávkami z obchodního styku, nemovitostí či ručení 

třetí osobou.   

Účelový úvěr ČSOB je investičního charakteru a výše je schvalována individuálně. 

Úroková sazba je pohyblivá složená ze sazby PRIBOR a EUROPRIBOR a marže odvozené 

od firemního rizika. Splatnost účelového úvěru může být až na 20 let, přičemž první splátku 

si podnik může odložit až o 12 měsíců. Splácení jistiny probíhá anuitně, splácení úroků pak 

měsíčně, čtvrtletně nebo anuitně.   

3.5. Produkty Raiffeisenbank, a. s.  pro podnikatele 

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

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

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

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

specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců. Banka v roce 2011 

vytvořila zisk ve výši 2,22 miliardy korun, což představovalo nárůst o 22 procent, zároveň 

došlo k výraznému posílení kapitálu banky. Celková aktiva přesahují 200 miliardy korun, 

Raiffeisenbank je tak 5. největší bankou v ČR. Banka zaměstnává 3000 lidí. 
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Nabídku kvalitních služeb potvrzuje celá řada domácích i mezinárodních ocenění. V 

soutěži Banka roku je Raiffeisenbank pravidelně vyhlašována „Nejdynamičtější bankou 

roku“.  V soutěži Zlatá koruna banka loni získala 1. místo v kategoriích přímé bankovnictví, 

podnikatelské účty a podnikatelské úvěry.[18] 

3.5.1. Běžné účty 

V kategorii běžných účtů má klient možnost využít tří typů účtů:  

 účty s cenovými programy, 

 balíčky služeb, 

 samostatné běžné účty. 

Účty s cenovými programy jsou běžné účty, které jsou vedené ve více měnách. Klient 

má možnost získat navíc vedení účtu, přímé bankovnictví a výběry z bankomatu, a to za 

splnění daných podmínek. V rámci účtů s cenovými programy nabízí banka podnikatelské 

eKonto a podnikatelské eKonto Premium. Klient má možnost v rámci věrnostního programu 

Prémium nebo Extra získat účet buď za zvýhodněných podmínek nebo zcela bez poplatku. 

Přehled poplatků bez zvýhodění i se zvýhodněním je uveden v tabulce č. 5.  

Balíčky služeb umožňují platit poplatek za správu balíčku předem definovaných 

produktů i bez plnění jakýchkoliv podmínek. Běžné účty v rámci balíčků jsou nabízeny 

pouze v korunách českých. Raiffeisen bank nabízí balíčky pro podnikatele Profikonto a 

Pluskonto.  

Samostatné běžné účty jsou určeny klientům, kteří si nevybrali z účtů z cenovými 

programy, ani z balíčků služeb. Jsou poskytovány buď v korunách českých nebo v cizí 

měně. 
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Tab. č. 5 Sazebník poplatků ČSOB platný k 15.1.2012 

zahrnuto v balíčku 

 nezahrnuto v balíčku 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Banka RB RB RB RB RB RB RB

Produkt
Podnikatelské 

eKonto

- Ceníková cena

Podnikatelské 

eKonto - Extra

Podnikatelské 

eKonto - Prémium

Podnikatelské eKonto 

Prémium

- Ceníková cena

Podnikatelské eKonto 

Prémium - Extra

Podnikatelské 

eKonto Prémium - 

Prémium

Profikonto

Popis

pro podnikatele, kteří 
využívají BÚ a pouze 1 

další produkt/službu

pro podnikatele, kteří 
využívají alespoň 3 

produkty, mezi nimiž je 
BÚ, debetní 

elektronická nebo 
embos.karta a přímé 
bankovnictví a jejich 

měs.kredit.obrat je min 
90 000 Kč nebo 50 

000 Kč obrat + 
depozita a investice k 
předposlednímu dni v 
měsíci min. 200 tis. Kč

pro podnikatele, kteří 
využívají alespoň 3 

produkty, mezi nimiž je 
BÚ, debetní 

elektronická nebo 
embos.karta a přímé 
bankovnictví a jejich 

měs.kredit.obrat je min 
120 000 Kč nebo výše 
depozit + investice k 
předposlednímu dni v 
měsíci min. 500 tis. Kč

pro podnikatele, kteří 
využívají BÚ a pouze 1 další 

produkt/službu a nesplní 
podmínky pro výhody

pro podnikatele, kteří 
využívají alespoň 3 

produkty, mezi nimiž je 
BÚ, debetní elektronická 

nebo embos.karta a přímé 
bankovnictví a jejich 

měs.kredit.obrat je min 
400 000 Kč nebo výše 
depozit + investice k 
předposlednímu dni v 
měsíci min. 500 tis. Kč

pro podnikatele, kteří 
využívají alespoň 3 

produkty, mezi nimiž je 
BÚ, debetní 

elektronická nebo 
embos.karta a přímé 
bankovnictví a jejich 

měs.kredit.obrat je min 
800 000 Kč nebo výše 
depozit + investice k 
předposlednímu dni v 
měsíci min. 1 mil. Kč

pro podnikatele, 
malé a střední 

podniky

zřízení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Vedení balíčku měsíčně
od 165 Kč - dle 

využívaných služeb
od 50 Kč - dle 

využívaných služeb
od 0 Kč - dle 

využívaných služeb
od 200 Kč - dle 

využívaných služeb
od 100 Kč - dle 

využívaných služeb
od 0 Kč - dle 

využívaných služeb
250 Kč

Zrušení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Produkty a služby zahrnuté v balíčku

Běžný účet

Výpis poštou měsíčně

20 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč

Výpis elektronicky měsíčně

Elektronická platební karta

50 Kč měs.

 
VISA Electron nebo 

Maestro

 
VISA Electron nebo 

Maestro
50 Kč měs.

 
VISA Electron nebo 

Maestro

 
VISA Electron nebo 

Maestro

Embosovaná platební karta

80 Kč měs. 50 Kč měs.

 
VISA Classic nebo 
MC Standard vč. 

Základního pojištění 
zneužití 

80 Kč měs. 50 Kč měs.

 
VISA Classic nebo 
MC Standard vč. 

Základního pojištění 
zneužití 

Internetová platební karta
15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně

GSM banking

Phone banking

Internet banking

PC banking

Debet

Výběry z vlastního ATM banky
 

2 měsíčně
další 9,90 Kč

 
2 měsíčně

další 9,90 Kč

 
2 měsíčně

další 9,90 Kč

 
2 měsíčně

další 9,90 Kč

 
2 měsíčně

další 9,90 Kč

 
2 měsíčně

další 9,90 Kč

 
2 měsíčně pak 

19,90

Výběry na pobočce

60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč

Vklady na pobočce

10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč

Příchozí platby 5 Kč (+2Kč z jiné 
banky )

5 Kč (+2Kč z jiné 
banky )

5 Kč (+2Kč z jiné 
banky )

5 Kč (+2Kč z jiné 
banky )

4 Kč (+2Kč z jiné 
banky)

Odchozí platby

 
10 transakcí typu 

příchozí platba, odchozí 
platba, SIPO, trvalý 

příkaz k úhradě/inkasu, 
inteligentní inkaso

 
30 transakcí typu 
příchozí platba, 
odchozí platba, 

SIPO, trvalý příkaz k 
úhradě/inkasu, 

inteligentní inkaso

 

1x VISA 

Electron/ 
Maestro/ VISA 

Classic /MC 
Standard 

120 Kč měs. 50 Kč měs. 120 Kč měs. 50 Kč měs.
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3.5.2. Úvěrové produkty 

Raiffeisen bank nabízí širokou škálu úvěrových produktů pro podnikatele, a to:  

 Podnikatelský kontokorent 

 Podnikatelský kontokorent SME 

 Podnikatelská rychlá půjčka 

 Podnikatelská hypopůjčka 

 Revolvingový úvěr 

 Investiční úvěr 

 Hypokredit 

Podnikatelský kontokorent můžou klienti získat ve výši 30 000 Kč až 5 000 000 Kč. 

Úroková sazba je variabilní, úvěr je splatný do jednoho roku s možností automatické 

obnovy, přičemž úvěrový rámec není nutné splatit ani jednou v roce. Úvěr je určen pro malé 

podniky s tržbami od 500 000 Kč do 30 000 milionů Kč. Je nutné, aby podnikal minimálně 

jeden rok a vůči státu a finančním institucím nesmí mít žádné závazky.  

Podnikatelský kontokorent SME je určen pro malé a střední fyzické a právnické osoby 

s tržbami nad 30 000 000 Kč. Banka poskytuje částku do 50 000 000 Kč. Úroková sazba je 

také variabilní a splatnost je jeden rok.  

Podnikatelská rychlá půjčka je úvěr, který je vhodný pro financování investic i 

provozu. Výše úvěru je poskytována od 30 000 Kč do 5 000 000 Kč. Úroková sazba je 

individuální a splatnost je od jednoho roku do dvaceti let.  

Podnikatelská hypopůjčka je neúčelový úvěr zajištěný zástavním právem 

k nemovitosti, kdy může klient získat částku od 300 000 Kč do 3 000 000 Kč, a to podle 

hodnoty zajištěné nemovitosti. U této půjčky je fixní úroková sazba od 9, 58 % s možnosti 

výběru fixace. Délku splácení je stanovena od 5 do 15 let.  

Revolvingový úvěr je úvěr sloužící k financování pohledávek či k nákupu zásob. Úvěr 

je možné poskytnout jako krátkodobý provozní úvěr. Poskytovaná částka je do 50 000 000 

Kč. Úroková sazba je pevně stanovená a splatnost je individuální.  

Investiční úvěr nabízí banka pro financování investic do strojů a zařízení, dopravních 

prostředků, do technologií. Úvěr je možné získat i v jiných měnách než v českých korunách. 

Klient může získat variabilní nebo fixní úrokovou sazbu na volitelné období. Splátky může 
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mít klient odložené až o dva roky. Splácet může měsíčně, čtvrtletně, případně i 

nepravidelně. Splatnost je maximálně 15 let, s tím, že si ji klient může i prodloužit.  

Hypokredit je bezúčelový úvěr pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, které 

mají podvojné účetnictví a dosáhli vyšší obrat než 30 000 000 Kč. Tito klienti mohou získat 

částku do 50 000 000 Kč, maximálně do 75 % hodnoty zastavené nemovitosti ve prospěch 

banky. Úrokovou sazbu si může zafixovat na jeden rok nebo na celou dobu splácení, které 

může být 20 let.  

3.6. Produkty UniCredit, a. s. bank pro podnikatele 

UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 

2007. Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů 

HVB Bank a Živnostenské banky. 

UniCredit Bank Czech Republic a.s. je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která 

nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Je 

jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného 

a syndikovaného financování Corporate Finance. Mimořádně silnou pozici si banka rovněž 

vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování 

komerčních nemovitostí. 

Zákazníci UniCredit Bank mají, mimo jiné, možnost využívat nabídku služeb pro 

financování projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského 

kompetenčního centra UniCredit Bank. 

V oblasti služeb pro privátní klientelu je UniCredit Bank významným hráčem na trhu 

privátního bankovnictví, cenných papírů, kreditních karet a hypoték a velmi dobře si vede 

také v oblasti služeb pro zákazníky působících v oborech svobodných povolání (lékaři, 

soudci, advokáti, notáři apod.) Klientům těchto profesí se věnuje Kompetenční centrum pro 

svobodná povolání. [19] 
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3.6.1. Běžné účty 

Unicredit Bank nabízí pro fyzické osoby podnikatele, malé a střední firmy Business 

Konto, které je k dispozici ve čtyřech variantách,  a to v závislosti na počtu transakcí 

zdarma, druhu přímého bankovnictví a typu platební karty. Záleží na potřebách společnosti, 

které BUSINESS Konto si zvolí. 

Business Konto 5 obsahuje pět tuzemských plateb prostřednictvím přímého 

bankovnictví, elektronickou debetní kartu VISA Professional a internetové bankovnictví.  

Business Konto 20 zahrnuje dvacet tuzemských plateb prostřednictvím přímého 

bankovnictví, otevření provozního úvěru, elektronickou debetní kartu VISA Professional a 

internetové bankovnictví.  

U konta Business 70 nabízí banka to, co u Business 20, s rozdílem 70 transakcí, dvou 

výběrů z bankomatů u jiných bankovních domů, embosovanou debetní kartu VISA 

Advantage či MasterCard Preference včetně cestovního pojištění a Online Banking nebo 

BusinessNet Basic, což je vyšší verze internetového bankovnictví.  

U konta Business Exklusive má klient všechny odchozí a příchozí platby zadané 

elektronicky, Online Banking nebo BusinessNet Basic, pět výběrů z bankomatů u jiných 

bankovních domů, embosovanou debetní kartu VISA Business nebo MasterCard, otevření a 

vedení provozního úvěru a založení a vedení druhého běžného účtu v Kč nebo cizí měně.  

V tabulce č. 6 je uveden konkrétní sazebník poplatků k podnikatelským běžným 

účtům UniCredit bank.  
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Tab. č. 6 Sazebník poplatků UniCreditbank platný k 15.1.2012 

zahrnuto v balíčku 

 nezahrnuto v balíčku 

 

Banka UniCredit UniCredit UniCredit UniCredit
Produkt Business konto 5 Business konto 20 Business konto 70

Business Konto 

Exclusive

Popis
pro FOP v kombinaci s 

libovolným osobním účtem
pro podnikatele a menší firmy

pro podnikatele a menší 
firmy

pro podnikatele a menší 
f irmy

zřízení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Vedení balíčku měsíčně

90 Kč

zdarma pokud 
měs.bezhot.kreditní obrat 

15 000 Kč měs. Nebo 
prům. zůstatek účtu nad 

100 000 Kč

279 Kč 599 Kč 1 199 Kč

Zrušení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Produkty a služby zahrnuté v balíčku

Běžný účet
 

1x v Kč a 1x v Kč nebo 
cizí měně

Výpis poštou měsíčně

Výpis elektronicky měsíčně

Elektronická platební karta  
VISA Professional

 
VISA Professional 290 Kč ročně 290 Kč ročně

Embosovaná platební karta
990 Kč ročně 990 Kč ročně

 
VISA Advantage nebo MC 
Preference vč. Cestovního 

pojištění

 
VISA /MC Business vč. 

Cestovního pojištění

Internetová platební karta

GSM banking

Phone banking

Internet banking

PC banking

Debet
 

poskytnutí Provozního 
úvěru

 
poskytnutí Provozního 

úvěru

 
správa a vedení 

Provozního úvěru

Výběry z vlastního ATM banky  
všechny v ČR i zahraničí

 
všechny v ČR i zahraničí

 
všechny v ČR i zahraničí

 
všechny v ČR i zahraničí

Výběry na pobočce
20 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč

Vklady na pobočce
55Kč 55Kč 55Kč 55Kč

Příchozí platby

Odchozí platby

 
5 tuzemských plateb 

elektronicky

 
20 tuzemských plateb 

elektronicky

 
70 tuzemských plateb 

elektronicky

 
všechny elektronicky i 
přes tel.bankovnictví
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3.6.2. Úvěrové produkty 

V roce 2010 Unicredit představila novou obchodní strategii specializovanou na 

programy služeb pro vybrané odvětví, zejména velkoobchodní a maloobchodní společnosti 

a výrobní firmy. Tyto programy se přizpůsobují finančním požadavkům klienta a jsou 

dostupné malým firmám a podnikatelům s ročními tržbami od 10 do 50 000 000 Kč. V roce 

2011 Unicredit bank přišla s další novinkou pro financování malých a středních podniků, 

které mají roční tržby nad 50 000 000 Kč a nyní Unicredit nabízí tyto produkty:  

 Business rychlý provozní úvěr 

 Business standardní provozní úvěr 

 Business rychlý investiční úvěr 

 Business standardní investiční úvěr 

Business rychlý provozní úvěr je novinka od Unicredit bank, jak jsem již výše uvedla. 

Tyto úvěry poskytuje Unicreditbank až do výše 10 miliónů korun, vždy bez zajištění 

nemovitostí, s možností víceúčelového čerpání podle individuálních potřeb potřeb 

klienta. Úroková sazba se stanovuje individuálně na základě Base lending rate. Splatnost 

úvěr je jeden rok s možností prodloužení.  

Business standardní provozní úvěr je neúčelový kontokorentní úvěr na financování 

krátkodobých provozních potřeb a je možné získat částku od 100 000 Kč do 12,5  mil. Kč, 

maximálně do 25 % obratu za poslední ukončené účetní období. Úroková sazba se stanovuje 

individuálně na základě Base lending rate. Splatnost úvěr je jeden rok s možností 

prodloužení.  

Business standardní investiční úvěr je středně, nebo dlouhodobý nástroj pro 

financování investičního majetku klienta. Investiční úvěr může být klientem čerpán buď 

jednorázově, nebo v několika tranších na předem pevně stanovenou dobu. Úvěrový rámec je 

poskytován ve výši 250 000 Kč až 10 miliónů Kč. Úrok se stanovuje individuálně.  

Business investiční rychlý úvěr má podobné vlastnosti jako standardní investiční úvěr, 

pouze úvěr může být čerpán jednorázově a klient může získat částku do výše 2 miliónů Kč.  
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4. Dotazník 

Pro lepší zhodnocení mé Diplomové práce jsem se zaměřila i na dotazníkovou 

metodu. Na stránkách http://www.anasurvey.com/cs/ jsem umístila dotazník, do kterého 

jsem uvedla otázky tak, abych zjistila názory od jednotlivých firem. Dotazník jsem rozeslala 

216 firmám, umístila jsem ho na sociální síti www.facebook.cz, ale také jsem požádala 

osoby, které vím, že mají možnost předat dotazníky na kompetentní osoby, aby vyplnili 

dotazník. Dotazník je především zaměřen na běžné účty pro podnikatele a jejich spokojenost 

se stávající bankou. Tyto otázky jsem následně zpracovala v metodě vícekriteriálního 

rozhodování. Náhled na dotazník jsem umístila do přílohy č. 1. 

V grafu č. 1 je vyobrazeno, kolik procent respondentů na zobrazený dotazník 

odpověděli, a kolik respondentů si dotazník pouze zobrazilo.   

 

Graf č. 1 Celkem návštěv [28] 

V grafu č. 2 je vyobrazen čas strávený nad vyplněním dotazníku. Dotazník jsem se 

snažila udělat tak, aby respondentům zabral, co nejméně času.  
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Graf č.2  Doba vyplnění dotazník [28] 

Dotazník jsem zaslala společnostem do emailu a také jsem ho umístila na sociální síti 

www.facebook.cz. V grafu č.3  je vidět poměr odpovědí zodpovězených prostřednictvím 

sociální sítě a prostřednictvím přímého odkazu v emailu.  

 

Graf č. 3 Zdroje návštěv staženo z [28] 
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V následujícím grafu č. 4 je vidět rozložení jednotlivých společnosti, kteří odpověděli 

na dotazník. Pro účely dotazníku jsem využila výkladu podle doporučení Evropské komise 

2003/361/EC z 6.5.2003. Celkem 32,43 % respondentů se zařadilo do skupiny 

mikropodniků, 29,73 % se zařadilo do skupiny středních podniků, 24,32 % se zařadilo do 

skupiny malých podniků a nejmenší část byla ve skupině velkých podniků, konkrétně 13,51 

%  respondentů.  

 

Graf č. 4 Rozdělení podle velikosti podniku [28] 

 

V otázce č. 3 jsem se respondentů dotazovala, u jakého bankovního domu mají veden 

běžný účet. Následující graf č. 5 zobrazuje poměr mezi jednotlivými bankovními 

institucemi.  
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Graf č. 5 Rozdělení respondentů podle bankovních domů [28] 

 

Ze všech dotazovaných respondentů odpovědělo 35,14 %, že jsou se stávající bankou 

spokojeni, 32,43 % respondentů odpovědělo, že jsou téměř spokojení, 24,32 % ohodnotilo 

spokojenost se svou stávající bankou známkou 3, 5,41 % respondentů nejsou příliš 

spokojeni se svou bankou a pouze jeden respondent odpověděl, že se svou stávající bankou 

není spokojen vůbec. Konkrétní odpovědi, tedy kolik respondentů odpovědělo na jakou 

otázkou, je uvedeno v následujícím grafu č. 6. 

Graf č. 6 Spokojenost respondentů se svou stávající bankou [28] 
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Další důležitou otázkou bylo, na základě čeho se vlastně dotazovaní rozhodovali, když 
si vybírali svou banku. Nadpoloviční většina odpověděla, že se rozhodovala na základě 
bankovních poplatků. Dalším důležitým faktorem pro firmy je přehledné internetové 
bankovnictví. Konkrétní odpovědi jsou uvedeny v grafu č.7.   

Graf č. 7 Podle čeho se společnosti rozhodují při výběru banky [28] 

 

Abych mohla využít dotazník také pro vícekriteriální rozhodování, požádala jsem 

respondenty, aby seřadili jednotlivé faktory podle důležitost a výsledek je vidět 

v následujícím grafu č. 8.  
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Graf č. 8 Žebříček bankovních faktorů [28] 

 V následujícím grafu č. 9 je uvedeno, které typy úvěrů respondenti nejčastěji 
využívají.  

 

Graf č. 9 Typy úvěrů, které respondenti využívají [28] 
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Graf č. 10 Vybrané poplatky [28] 

V příloze č. 3 přikládám závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva je vytvořená v rámci 

účtu Gold, který zvyšuje základní verzi poskytovanou na stránkách www.anasurvey.com. 
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5. Vícekriteriální rozhodování 

V této kapitole jsem se rozhodla využít metody, která se využívá ve strategickém 

řízení, a to vícekriteriálního rozhodování, konkrétně metody vzdálenosti od fiktivní 

varianty. Tato metoda dovoluje najít preferenční pořádí možných variant řešení problémové 

situace. Vybraným požadavkem na řešení zde bude vyhledání nejvhodnějšího běžného účtu 

pro podnikatele. V otázce č. 7 mého dotazníku nejvíce respondentů odpovědělo, že pro ně 

jsou nejdůležitější poplatky. Z toho důvodu jsem se zaměřila na vybrané poplatky 

jednotlivých bank. Výsledek vícekriteriálního rozhodnutí následně porovnám opět 

s dotazníkem, konkrétně s otázkou č. 3 U jakého bankovního domu máte veden běžný 

podnikatelský účet?  

5.1. Stanovení variant řešení 

Vybrala jsem si šest různých variant řešení. Variantami jsou bankovní domy, o 

kterých píšu ve své diplomové práci, a jsou to následující:  

V1 GE Money Bank, a. s.  

V2  Česká spořitelna, a. s.  

V3 ČSOB, a. s.  

V4 Komerční banka, a. s.  

V5 Raiffeisen bank, a. s.  

V6  Unicredit bank, a. s. možnost získání úvěru (subjektivní bodová stupnice) 

5.2. Určení kritérií pro hodnocení variant 

Nyní jsem si vybrala pět poplatků, které klienti platí. Jelikož má každá banka několik 

běžných účtu, které si klient může vybrat, vybrala jsem vždy nejlevnější běžný účet pro 

podnikatele. Ostatní poplatky jsem vybírala, které klient zaplatí, že je nemá v rámci žádného 

balíčku služeb.  

K1  měsíční poplatek za vedení účtu [Kč/měsíc] 

K2  poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky [Kč/měsíc] 
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K3  poplatek za výběr z bankomatu cizí banky [Kč/měsíc] 

K4  poplatek za jednorázový příkaz [Kč/měsíc] 

K5   poplatek za příchozí platbu [Kč/měsíc] 

5.3. Stanovení významnosti kritérií 

V tabulce č. 7 jsem porovnávala důležitost jednotlivých kritérií. Základem je srovnání 

všech kritérií ve dvojicích s cílem určit kolikrát je každé kritérium považováno za 

významnější než všechna ostatní. Rozhodovala jsem se na základě výsledků z dotazníku, 

konkrétně podle otázky č. 17. Výsledky je možné ověřit v grafu č. 10. 

 

 

Tabulka č. 7 Stanovení významnosti kritérií 
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vi – párové porovnání 

n – celkový počet kritérií 

pi – pořadí i-tého kritéria (závisí na počtu preferencí) 
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5.4. Určení hodnot kritérií pro jednotlivé varianty 

V tabulce č. 8 jsou vypsány jednotlivé poplatky bankovních domů, které jsou 

předmětem metody vícekriteriálního rozhodování.  

 

Tab. č. 8 Určení hodnot kritérií pro jednotlivé varianty 

5.5. Preferenční uspořádání variant 

Preferenční uspořádání varianty se skládá z: 

 Určení nejlepší varianty *
ix  

 Určení nejhorší varianty o

ix  

 Výpočet vzdálenosti jednotlivých variant od varianty fiktivní 
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K1/V1 V1 V2 V3 V4 V5 V6
K1 129 92 115 99 50 90
K2 15 6 6 5 19,9 5
K3 40 40 35 35 39,9 30
K4 4 4 3 6 6 6
K5 5 7 6 7 7 6
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ijx - hodnota každého kritéria 

• Stanovení pořadí variant  
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V tabulce č. 9 je postupný výpočet podle uvedeného vzorce tak, abychom zjistili 

nejvýhodnější variantu běžného podnikatelského účtu podle zadaných kritérií.  

 

Tab. č. 9 Výpočet metody vzdálenosti od fiktivní varianty 

5.6. Zhodnocení vícekriteriálního rozhodování 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny poplatky za jednotlivé zvolené služby. Jelikož banky 

nabízí různé balíčky služeb , které má klient v rámci jednoho poplatku, vybrala jsem si 

vždy nejlevnější konto, které každá banka nabízí a poplatky, které klient zaplatí v případě, 

že daný balíček přečerpá. V tabulce č. 7 se porovnávají jednotlivá kritéria vždy v páru. To 

kritérium, které má největší váhu je přiřazena hodnota 1. Abych reagovala na potřeby 

firem, rozhodovala jsem na základě dotazníku, konkrétně otázky č. 17. Následně se dle 

rozdělení kritérií a určení pořadí vypočte koeficient pro párové porovnávání. Z výsledku 

v tabulce č. 9 je patrné, že nejlepšího výsledku dosáhla z těchto šesti bank Raiffeisen 

bank, následuje Komerční banka, ČSOB atd.  Když porovnám výsledky s dotazníkem, tak 

ačkoliv respondenti odpověděli, že jsou pro ně nejdůležitější poplatky, které banka má, tak 

V1 V2 V3 V4 V5 V6

K1 0,33 50,00 129,00 0,330 0,093 0,223 0,127 0,000 0,085
K2 0,13 5,00 19,90 0,001 0,001 0,001 0,000 0,133 0,000
K3 0,07 30,00 40,00 0,066 0,066 0,017 0,017 0,065 0,000
K4 0,27 3,00 6,00 0,030 0,000 0,266 0,266 0,266 0,266
K5 0,20 5,00 7,00 0,000 0,200 0,050 0,200 0,200 0,050

0,43 0,36 0,56 0,61 0,66 0,40
0,65 0,60 0,75 0,78 0,81 0,63
4. 6. 3. 2. 1. 5.

Σ (di)
dj

Pořadí variant

di
Kritérium Vi X*i Xoi 
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Česká spořitelna zvítězila, i když podle vícekriteriálního rozhodování se umístila až 6. 

místě, GE Money Bank pak na místě 4. Výsledky mohou být ovlivněny také tím, že u 

dotazníku se respondenti rozhodovali na základě historie banky a kořeny České spořitelny 

sahají až do roku 1825.  
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6. Návrhy a doporučení pro GE Money Bank 

V této kapitole vycházím z výsledků, které vzešly z dotazníku a metody 

vícekriteriálního rozhodování. Klienti odpovídali, že při zakládání běžného účtu se 

rozhodovali na základě poplatků, historie a také reklamy. Dalším důležitým faktorem pro 

klienty bylo kvalitní internetové bankovnictví. V následující tabulce č. 10. jsem vypsala 

poplatky jednotlivých bank pro srovnání. V tabulce je uveden vždy nejlevnější běžný účet 

a následně jednotlivé banky za služby. Podle metody vícekriteriálního rozhodování 

zvítězila podle poplatků Raiffeisen bank, podle dotazníku pak zvítězila Česká spořitelna.  
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Tab. č. 10 Srovnání poplatků jednotlivých bank 

 

Poplatky / Banka GEMB ČS ČSOB KB RB UCB
Vedení účtu s e - výpisem 129 92 115 99 50 90
Vedení účtu s výpisem poštou 149 92 165 119 70 90
Příchozí platba v rámci banky 5 5 6 5 5 0
Příchozí platba z cizí banky 5 7 6 7 7 6
Odchozí platba přes IB v rámci banky 4 2 3 4 4 3
Odchozí platba přes IB  z cizí banky 4 4 3 6 6 6
Odchozí platba zadaná  na OM v rámci banky 45 15 40 29 44 45
Odchozí platba zadaná na OM do cizí banky 45 17 40 31 46 45
Trvalé příkazy, inkaso, SIPO zadané na OM 0 0 0 69 40 40
Trvalé příkazy, inkaso, SIPO změna na OM 49 55 40 69 40 40
Trvalé příkazy, inkaso, SIPO zrušení na OM 0 55 40 0 40 40
Trvalé příkazy, inkaso, SIPO zadané přes IB 0 0 0 0 0 0
Tvrvalé příkazy, inkaso, SIPO změna přes IB 0 0 6 0 0 0
Trvalé příkazy, inkaso, SIPO zrušení přes IB 0 0 0 0 0 0
Příchozí Europlatba 100 100 150 145 200 200
Odchozí Europlatba přes ADC 220 220 250 195 220 250

Odchozí Europlatba zadaná na OM

0,9% min. 220, 
max. 1500

420 500 495 520 550

Příchozí zahraniční platba

1% min. 100, 
max. 1000

1% min. 100, 
max. 950

1% min. 150, 
max. 1000

0,9% min. 
225, max. 

1095

1% min. 
500, max. 

1200

0,9% min. 
200, max. 

1500

Odchozí zahraniční platba přes ADC

1% min. 220, 
max. 1500

1% min. 220, 
max. 1500

1% min. 250, 
max. 1500

0,9% min. 
250, max. 

1500

1% min. 
500, max. 

1500

0,9% min. 
250, max. 

1500
Výběr z ATM za vlastní banky 2x0 / 15 6 6 0/5* 2x0 / 19,9 5
Výběr z ATM z cizí banky 40 40 30 35 39,9 30
IB zřízení 0 0 1 400 0 0 500
IB vedení 49 200 230 170 160 290

Kontokorent zpracování

0
0,6% z částky, 

min. 1000
0 0 0

0,3% z 
částky min. 3 
000, max. 15 

000

Kontokorent vedení

0

100 (limit 50-
100 tis.CZK)
300 (limit 100 

000+)

100 (limit do 
100 tis. CZK)
350 (limit 100 

000+)

0 300 300

Rezervace prostředků 300 0,5% 0 0,9% p.a. 0 0

Úvěry zřízení
0

0,6% min. 
1000

0,5% min. 
2000

0,6% min. 
1000

0,5% min. 
5000

0,3% min. 
3000, max. 

15 000

Úvěry vedení

300 300 200

200 (do 100 
000), 300 

(101 -1 000 
tis.), 600 (nad 
1 000 tis. Kč)

300 300

Úvěry předčasné splacení 5% min. 1000 n/a n/a n/a 1% min. 6000 n/a

Upomínka

400 (první), 500 
(druhá a další)

300 + poštovné

300 
(připomínka), 

500 
(oznámení)

50 (první), 
500 (druhá a 

další)
500

350 (první), 
500 (druhá), 

650 
(oznámení), 

1000 
(oznámení 

pro zaplacení 
celé částky)
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6.1. Cesta podle Raiffeisen bank 

V případě, že by se GE Money Bank chtělo posunout směrem k Raiffeisen bank, 

bude zapotřebí se zaměřit na poplatky pro podnikatele. Cestou k tzv. nejmenšího odporu 

by mohlo být právě zvýhodnění v případě, že klient splní určitý obrat na účtu, tak jako to 

má právě Raiffesen bank. GE Money Bank by tak mohlo získat další klienty. Pro klienta 

by to bylo dobré gesto, kterého by stávající klienti jistě vážili a šířili by tzv. pozitivní 

reklamu. Dalším pozitivem by bylo, že účty by mohli začít využívat právě bonitnější 

klienti, kteří ví, že určitý obrat splní a tím pádem by neplatili žádné poplatky. Další 

variantou, jak získat nové klienty podle Raiffeissen bank by mohlo být uzavírání 

podnikatelských produktů přes internetové bankovnictví. GE Money Bank tuto možnost 

nabízí fyzickým osobám nepodnikatelům. Ti mají možnost uzavřít bez fyzické přítomnosti 

na pobočce různé druhy spořících účtů, termínovaných vkladů, ale také mají možnost 

založení zcela nového běžného účtu konta Genius Gratis. Raiffeisen bank nabízí možnost 

pro podnikatele uzavřít smlouvu přes internet, klient je však nucen, se následně dostavit 

na pobočku. Já bych tuto možnost nabídla i společnostem nebo menším firmám. 

Stávajícím společnostem, které už u GE Money Bank mají veden běžný účet, bych 

rozšířila možnosti v Internet bance, např. možnost předběžného předschválení 

kontokorentů, možnost předschválit si investiční či provozní úvěr. Novým klientům, kteří 

nemají ještě internetové bankovnictví bych na stránkách vytvořila kalkulačku pro 

podnikatelské běžné účty, zde by si zvolili typ běžného účtu, jednotlivé nastavení (např. 

počet jednorázových příkazů, počet příchozích plateb, výběrů z bankomatu atd.) a 

následně v případě, že by měli zájem běžný účet uzavřít, tak by měli možnost po vzoru 

Raiffeisen bank zadat do systému uzavření účtu s následným podpisem na pobočce. 

Následně, když už by klient měl zřízené internetové bankovnictví, tak bych do Internet 

bank či Bank klienta u GE Money Bank nastavila nové funkčnosti, jako například zřízení 

platební karty. Klienti nemají možnost, zvláště jednatelé společnosti, chodit na pobočku, 

když ztratí kartu nebo jim zadrží kartu některý z bankomatů bankovních institucí.  

6.2. Cesta podle České spořitelny 

V případě, že by se GE Money Bank chtělo dát cestou České spořitelny tak bych se 

zaměřila na individuální nastavení měsíčních poplatků pro bonitní firemní klientelu. 

Zástupkyně jedné ze společností, na kterou jsem se obrátila v rámci dotazníku mi napsala, 
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že má účet u České spořitelny, kde mají jako střední firma možnost si nastavovat 

individuálně měsíční poplatky za vedení, mají individuálně nastavené podmínky, které se 

výrazně liší od menších firem a je velmi málo pravděpodobné, že by banka změnila 

podmínky v jejich neprospěch. Motivem pro přechod k jiné bance je u takto velkých 

společností většinou jiná výhodnější nabídka, kterou ale jednatel společnosti diskutuje s 

bankou a většinou dojde k úpravě podmínek. Pro střední firmu je změna banky poměrně 

náročná, hlavně časově a trvá i několik měsíců. Zástupkyně společnosti mi napsala, že 

takto velká společnost má lepší vyjednávací schopnosti, a že právě toho jsou si vědomé 

obě strany.  

6.3. Srovnání úvěrových produktů 

U úvěrových produktů jsem se zaměřila podle zpracovaného dotazníku na úrokovou 

sazbu, rychlost načerpání úvěru a také dokladovost. Dokladovost jsem si vybrala kvůli 

toho, že souvisí s tím, zda společnost může získat úvěr u banky, kde má zároveň i běžný 

účet.  

U úvěrových produktů by GE Money Bank mohla získat zvýhodnění oproti ostatním 

bankovním institucím, když by zrychlila proces schvalování úvěrů. Úrokovou sazbu má 

GE Money Bank sice vyšší než většina ostatních bank, snížení úrokové sazby je však 

náročný proces, z toho důvodu bych se zaměřila na dokladovost a rychlost schvalování 

úvěrů. V tabulce č. 11 je zpracován přehled kontokorentních úvěrů se zaměřením na úrok, 

rychlost a dokladovost. V příloze č. 1 je pak přehledně zpracován přehled úvěrových 

produktů do 10  mil. Kč.  
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Tab. č.11 Srovnání kontokorentních úvěrů 

 

  

Banka

Název 
produktu

Úrok

rychlost

Doklady

individuálně (do 3 
dnů info o schválení 

úvěru)

individuálně (do 3 
dnů info o schválení 

úvěru)

doklad opravňující k 
podnikání, 

průkaz totožnosti, 
daňová přiznání 

vč.příloh za poslední 
2 účetní období, 

průběžné výkazy, 
výpis z běžného účtu 

za posl.3M, info o 
časové struktuře 

obchodních závazků, 
pohledávek a 

bankovních dluhů

doklad opravňující k 
podnikání, 

průkaz totožnosti, 
daňová přiznání 

vč.příloh za poslední 
2 účetní období

individuálně

16% povolený debet 
14% povolený debet 

Premium

variabilní úroková 
sazba, základní 

sazba pro KTK úvěry 
"Base overdraft rate" 
8%, kontokorentní 
sazby banky pro 

CZK: 5,08%, EUR: 
4,63%, USD: 2,73%

variabilní úroková 
sazba, základní 

sazba pro KTK úvěry 
"Base overdraft rate" 
8%, kontokorentní 
sazby banky pro 

CZK: 5,08%, EUR: 
4,63%, USD: 2,73%

-schválení na 
počkání

-do 24 hodin peníze 
na účtu

-žádost
- daňové přiznání za 

poslední rok
-potvrzení o 

bezdlužnosti vůči FÚ 
a OSSZ 

- žádost o úvěr
-daňové přiznání za 2 

roky+výkazy
-výkazy za ukončené 

čtvrtletí

individuálně

individuálně

pohyblivá složená ze 
sazby PRIBORu 
nebo EURIBOR a 

marže odvozené od 
firemního rizika, úrok 

z prodlení 20%

po posouzení

-žádost + ověřený 
doklad o oprávnění k 

podnikání
-základní údaje o 

společnosti
-informace o 

předmětu financování
-roční závěrky a 

daňová přiznání za 3 
roky (vč.příloh),příp. i 

výroční zprávu a 
zprávu auditora
-ekonomické 

výsledky za poslední 
měsíc a měsíc před 

rokem
-podnikatelský 

záměr podepsaný 
stat.orgánem

-finanční plán na 

16% povolený debet 
14% povolený debet 

Premium

do 2 dnů do 100 000 
Kč

- stávající klient do 
500 tis: žádost 

(včetně Čestného 
prohlášení, Souhlasu 
k předávání informací 

a Údajů o 
vlastnických vztazích 

a majetkových 
podílech) + povolení 
k podnikání (ŽL atd.) 
- stávající klient nad 
500 tis.Kč a nový 

klient stejné podm.+ 
dále daňové přiznání 

včetně příloh, 
rozvaha, závěrka 
případně zpráva 

auditora
- obce, městys, 

město, kraj: žádost, 

individuálně

pohyblivá odvozená 
od základní sazby 
ČS + pevná 

odchylka, stanovuje 
se individuálně, zákl. 

ú.s. je 6,30% pro 
klienty ČS, 

nepovolený debet: 
25%

-povolený debet 
16,25%

ihned po 
vyhodnocení žádosti

Podnikatel: - žádost 
o povolení přečerpání 

k balíčku
- doklad o podnikání 

(např. ŽL)
-2 daňová přiznání 
(firmy vč.příloh) + 

doklad o zaplacení 
daně za uplynulý rok

-prohlášení o 
bezdlužnosti vůči FÚ 

a OSSZ a 
zdrav.pojišťovnám

- 2 doklady 
totožnosti osob 

jednajících jménem 
firmy/FOP

Municipality: originál 
(ověř.kopie) zápisu z 
ustavujícího zasedání 

ČSGEMB UB

15,9 - 18,9% 

- OP+2.doklad, 
- doklad opravňující k 

podnikání
- čestné prohlášení o 
příjmech za minulý 
rok a aktuální UVA
- případně poslední 
DP a potvrzení o 

bezdlužnosti OSSZ
- neklient výpisy z 

BÚ za posledních 3 
nebo 6 měsíců a 

potvrzení od OSSZ s 
vyznačeným datem 
registrace podnikání 
jako hlavního zdroje 

příjmu

16,5% ostatní

- OP+2.doklad a 
doklad opravňující k 
podnikání (např. ŽL),

- min. 1 daňové 
přiznání vč. příloh s 
razítkem FÚ nebo 
opisovým razítkem

- nový klient i výpisy 
z Bú za poslední 3M

- potvrzení FÚ a 
OSSZ u nových 

klientů PO

do 20 min.-sdělení výše úvěru, čerpání do 
48 hodin

16,90%, nepovolený 
debet 25%

ihned po podpisu 
smlouvy

předložení žádosti 
včetně příloh, OP, 

doklad opravňující k 
podnikání

13, 50% - 15,90% 
dle výše úvěru, 

nepovolený debet 
25%

Kontokorentní úvěr
Povolené 

přečerpání BÚ
Kontokorentní úvěrMiniFlexi Business Flexi Business

Firemní kontokorent 
CS - startovací

Firemní kontokorent
Kontokorentní úvěr 

k BÚ

KB

Povolený debet na 
BÚ

ČSOB

BUSINESS Rychlý 
provozní úvěr

BUSINESS 
Standardní provozní 

úvěr

RB

Podnikatelský KTK
Kontokorentní úvěr 

pro SME
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Závěr 

Nabídka podnikatelských produktů v České republice je skutečně široká. 

V současnosti existuje na českém trhu přibližně 50 bankovních domů a zahraničních 

poboček bank. Je tedy logické, že každá banka se snaží získat různými způsoby klienta a 

zvítězit tak nad konkurenčními bankovními domy. Podle Vlčka, který ve své knize 

Management hodnotových inovací, můžeme na konkurencí  zvítězit  tím, že ji v přímém 

střetu na trhu porazíme nebo se jí vyhneme chytrými produktovými inovacemi, které vytvoří 

nový tržní prostor.  

Ve své Diplomové práci jsem srovnala běžné účty a úvěrové produkty pro firemní 

klienty. Využila jsem metodu benchmarking, která se zabývá přímým porovnáváním 

s konkurenty tak, abychom získali určité varianty řešení k tomu, abychom právě my mohli 

být tím nejlepším na trhu. Abych správně vybrala partnery pro metodu benchmarkingu, 

poradila jsem se zástupcem týmu v GE Money Bank, který pravidelně benchmarking 

zpracovává. Data jsem čerpala takové, které jsou veřejně dostupné i na internetových 

stránkách. Pro samotné zhodnocení jsem následně použila několik metod, abych získala 

větší objektivitu získaných dat. Jsou různí klienti, kteří požadují různé parametry u běžných 

účtů a různé u úvěrových produktů. Z toho důvodu jsem rozeslala na firmy dotazník, který 

je přiložen v příloze.  

Abych zachovala objektivitu získaných dat, tak jsem pro běžné účty pro podnikatele 

využila metody vícekriteriteriálního rozhodování. Hodnoty z dotazníku jsem pak porovnala 

s výsledky z vícekriteriálního rozhodování. Z výsledku z metody vícekriteriálního 

rozhodování vyšlo, že nejlepšího výsledku dosáhla z těchto šesti bank Raiffeisen bank, 

následuje Komerční banka, ČSOB atd.  Když porovnám výsledky s dotazníkem, tak ačkoliv 

respondenti odpověděli, že jsou pro ně nejdůležitější poplatky, které banka má, tak Česká 

spořitelna zvítězila, i když podle vícekriteriálního rozhodování se umístila až 6. místě, GE 

Money Bank pak na místě 4. Výsledky mohou být ovlivněny také tím, že u dotazníku se 

respondenti rozhodovali na základě historie banky a kořeny České spořitelny sahají až do 

roku 1825.  

Na základě získaných dat jsem v kapitole č. 6 navrhla několik způsobů, které by GE 

Money Bank mohlo využít pro získání nových klientů a udržení stávajících. Navrhla jsem 
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dvě cesty, kterými by se mohla GE Money Bank ubírat, a to podle právě podle výsledků ze 

zmiňovaných metod. První variantou je snížení poplatků nebo úplné odpuštění poplatků za 

vedení běžného účtu za splnění kreditního obratu na běžnému podnikatelském účtu. 

Z výsledků z dotazníku také vyplynulo, že je velice důležité pro firemní klientelu 

internetové bankovnictví. Již Jack Welche, který je považován za „otce teorie inovací“, 

naučil společnosti porovnávat své výkony s výkony ostatních. A právě z toho důvodu jsem 

navrhla i několik inovací, které už některé bankovní domy využívají. Aby se Internet banka 

přiblížila ještě více klientům, tak bych navrhla možnost předběžného předschválení 

kontokorentů, možnost předschválit si investiční či provozní úvěr přímo v Internet bance. 

Tuto funkčnost již GE Money Bank nabízí fyzickým osobám.  

Novým klientům, kteří nemají ještě internetové bankovnictví bych na stránkách 

vytvořila kalkulačku pro podnikatelské běžné účty, zde by si zvolili typ běžného účtu, 

jednotlivé nastavení (např. počet jednorázových příkazů, počet příchozích plateb, výběrů 

z bankomatu atd.) a následně v případě, že by měli zájem běžný účet uzavřít, tak by měli 

možnost po vzoru Raiffeisen bank zadat do systému uzavření účtu s následným podpisem na 

pobočce. Následně, když už by klient měl zřízené internetové bankovnictví, tak bych do 

Internet banky či Bank klienta u GE Money Bank nastavila nové funkčnosti, jako například 

zřízení platební karty, aby klienti ušetřili svůj čas.  

Pro všechny společnosti, včetně bank, je důležité udržet si své zákazníky či klienty, 

proto musí neustále vyvíjet svou činnost a inovovat své produkty, tak aby v silné konkurenci 

obstálo.  
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Příloha č. 1 Tab. č. 12 Srovnání podnikatelských úvěrů do 10 mil. Kč 

 

  

Banka
Název 
produktu

Úrok

rychlost zkrácený schvalovací proces

podmínky

-doklad totožnosti 
(OP)

- doklad opravňující k 
podnikání 

(živnostenský list, 
registrace lékaře, 

výpis OR atd.)
- doklady ověřující 
příjem (min. 1 DP 

včetně příloh a 
razítka FÚ)

Neklient navíc:
-potvrzení 

bezdlužnosti od FÚ 
ne starší měsíc

- potvrzení o 
bezdlužnosti od 
OSSZ ne starší 

měsíc (pouze PO)
- druhý doklad 

totožnosti (pouze 
FOP)

-dokumenty 
opravňující k 

podnikání
-daňové přiznání 

vč.příloh za posl.rok, 
připadně 2 roky (u 

úvěru na nákup 
ordinace i přiznání 

prodávajícího lékaře)
-smlouvu s VZP 
(nebo smlouvu o 

smlouvě budoucí), 
přehled majetku a 

závazků, vztahujících 
se k dané ordinaci,
-smlouvy s dalšími 

pojišťovnami (pokud 
jsou) 

-přehled majetku a 
závazků vztahujících 

se k ordinaci
-doklad o počtu 

pacientů
-podklady k zajištění
-nájemní smlouvu k 

ordinaci
-stanovisko příslušné 
komory č i sdružení k 

převzetí praxe

-žádost o úvěr
-daňová přiznání za 
poslední uzavřené 

období
-bezdlužnost vůči FÚ 

a SSZ 
-dokumentace k 

zajištění (specifikuje 
úvěrář)

-žádost o úvěr
-daňová přiznání za 
poslední uzavřené 

období
-bezdlužnost vůči FÚ 

a SSZ 
-znalecký odhad 

zastavované 
nemovitosti

- doklad opravňující k 
podnikání (např. ŽL)
-průkaz totožnosti 

(OP, pas)
-daňová přiznání 
včetně příloh za 

poslední 2 účetní 
období 

-doklady potvrzující 
účelovost úvěru, tj. 

kupní smlouva, 
faktura apod. 

- doklad opravňující k 
podnikání (např. ŽL)
-průkaz totožnosti 

(OP, pas)
-daňová přiznání 
včetně příloh za 

poslední 2 účetní 
období 

-doklady potvrzující 
účelovost úvěru, tj. 

kupní smlouva, 
faktura apod. 

- žádost o úvěr
- předložení kladného 

daňového přiznání
- doklad o oprávnění 

k podnikání
- další dokumenty 
nespecifikovány

n/a

-žádost o úvěr
-doklad opravňující k 
podnikání FOP nebo 

výpis OR (klienti 
ČSOB si ověří na 

internetu a dokládají 
dokument pouze při 

jeho změně)
-daňová přiznání za 2 

období vč. příloh + 
doklad o zaplacení 

daně z příjmu
-čestné prohlášení o 

bezdlužnosti vůč i 
OSSZ a Fú (v 

případě potřeby 
potvrzení o 

bezdlužnosti od FÚ)
- 2 doklady 

totožnosti osob 
jednajících jménem 

firmy
-dokumentace k 

zajištění (specifikuje 
úvěrář)

-žádost o úvěr, 
dokumenty 

opravňující k 
podnikání

-daňové přiznání a 
závěrku (u nových 
klientů 2 období), 

příp.zpráva auditora, 
kopie přiznání k dani 

z příjmu za posl. 
období (klienti s 
daň.evidencí) s 
razítkem FÚ o 

převzetí originálu
-aktuální rozvahu 

-podklady k zajištění
-nový klient ještě: 3 
měs. výpisy z BU, 

který měl u své 
předchozí banky ne 
starší než 6 měs.

-dokumenty 
opravňující k 

podnikání
-daňové přiznání a 
závěrku (u nových 
klientů 2 období), 

příp.zpráva auditora, 
kopie přiznání k dani 

z příjmu za posl. 
období (klienti s 
daň.evidencí) s 
razítkem FÚ o 

převzetí originálu
-aktuální rozvahu a 
výkaz zisků a ztrát

-podklady k zajištění
-nový klient ještě: 3 
měs. výpisy z BU, 

který měl u své 
předchozí banky ne 
starší než 6 měs.

-žádost o úvěr
-doklad opravňující k 

podnikání 
-daňová přiznání za 

poslední 2 roky
-potvrzení o 

bezdlužnosti vůč i 
OSSZ a FÚ

-list vlastnictví 
zastavované 
nemovitosti

VPS:  pouze doloží 
příjmy za poslední 3 

měsíce (např. ze 
závislé č innosti, 

výpisy z účtů apod.), 
profesní průkaz či 

osvědčení 

-žádost o úvěr
-daňová přiznání za 
poslední 2 /3 daňová 

období a aktuální 
údaje

-potvrzení o 
bezdlužnosti vůči 

OSSZ a FÚ
-doklad opravňující k 

podnikání 
-list vlastnictví 
zastavované 
nemovitosti

-aktuální časovou 
strukturu pohledávek 

a závazků
- přehled o 

leasingových a 
bankovních 

závazcích klienta
- základní informace 

o vlastnické 
struktuře, činnosti 

firmy, počtu 
zaměstnanců

5 dokladů k žádosti 
o úvěr blíže 

nespecifikováno

5 dokladů k žádosti 
o úvěr blíže 

nespecifikováno

- žádost o úvěr
- předložení kladného 

daňového přiznání
- doklad o oprávnění 

k podnikání
- další dokumenty 
nespecifikovány

v den po podpisu 
smlouvy

do 1 dne schválení
-odhad nemovitosti 
do 5 prac. dnů, s 

věcným břemenem 
do 10 dnů

do 3 pracovních dnů 
-odhad nemovitosti 
do 5 prac. dnů, s 

věcným břemenem 
do 10 dnů

rozhodnutí za 5 dní 
rychlé vyřízení 

žádosti

12% 11% od 5,99%

-individuálně dle 
bonity

-pohyblivá sazba 
vázaná na PRIBOR s 
odchylkou nebo fixní 

na 1,3 a 5 let

individuálně

od 7,9%

individuálně, dle 
finan.stability klienta 

a rizikovosti 
financování

individuálně individuálně

-možno využít 
garantovanou pevnou 

úrokovou sazbu 
odstupňovaně od 1 

do 10 let např.
-na 1 a 2 roky 7,25%

-na 3 roky 7,3%, 4 
roky 7,4%

-na 5 let 7,5%, 6 let 
7,6%, 7 let 7,65% 

-na 8 let 7,7%, na 9 
let 7,8%, na 10 let 

7,85%

UniCredit
BUSINESS Rychlý 

investiční úvěr
BUSINESS 

Standardní investiční 

fixní úroková sazba 
od 9,58% (fixace na 

1,3,5,7,10 let)

individuálně 
stanovená

individuálně
pevná nebo pohyblivá 

úroková sazba

≤ 1 rok - 10,9%
> 1 rok ≤ 3 roky - 

11,5%
> 3 roky ≤ 5 let - 

12,2% 

pohyblivá sazba 
vázaná na RS KB + 
marže dle posouzení 
bonity nebo KRS KB 

pro revolving

individuálně

zkrácený schvalovací 
proces

individuálně

-informace o výši 
úvěru do několika 

minut
-peníze do 24 hodin 
od podpisu smlouvy

neuvedeno

Podnikatelská 
rychlá půjčka

Podnikatelská 
hypopůjčka

ČSOB
Malý úvěr pro 

podnikatele 

RBKB

Profiúvěr Profi úvěr FIX Úvěr Medicum 

GEMB
Expres Business 

nezajištěný/
Expres Business 

zajištěný
Operativ Business

ČS

Provozní úvěr 5Plus
Investiční úvěr 

5PLUS
Termínovaný úvěr 

mini Profit
Firemní úvěr

Termínovaný úvěr 
Profit
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Příloha č. 2  Organizační struktura GE Money Bank, a. s 

 

 

Sean Morrissey

Generální ředitel a předseda 
představenstva 

Christoph Glaser 

Ředitel distribuce a člen představenstva

Mathias Thielen 

Finanční ředitel

Brett Belcher 

Ředitel řízení rizik a člen představenstva

Radka Pekelská 

Ředitelka lidských zdrojů

Ron Boddy 

Ředitel divize produktů

Jiří Báča

Ředitel firemního bankovnictví a člen představenstva

Tomáš Černý 

Ředitel právního oddělení a člen představenstva

Jarmila Plachá 

Ředitelka marketingu

Thomas B. Dodd

Ředitel interního auditu

Ram Rajaram 

Ředitel IT

Michael Augustin

Ředitel operations


