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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací možností získání podnikatelského 

úvěru u některé z vybraných českých obchodních bank a následným vyhodnocením 

nejvýhodnějšího úvěru dle vybraných kritérií, pro rozšíření vozového parku firmy 

zabývající se dopravou a stěhováním. 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the analysis and comparison of the possibility of 

obtaining an business credit at some of the selected Czech commercial banks and 

subsequently evaluate the most credit according to selected criteria for extension fleet 

companies dealing with transportation and relocation. 
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ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací podnikatelských úvěrů ve výši 

200.000 Kč pro podnikatele – fyzickou osobu Josef Hradský. Podnikatel se zabývá 

autodopravou a stěhováním, a vzhledem k zestárnutí vozového parku bude muset 

vozidlo pro přepravu osob do 3, 5t nahradit jiným, poněkud modernějším vozidlem. 

Podnikatel se rozhodl zadlužit a pro financování se rozhodl vybrat podnikatelský úvěr 

do 200.000 Kč. Po předchozí zkušenosti nemá zájem o leasing. V teoretické části se 

práce zabývá bankovním systémem v České republice a základními informacemi o 

úvěrech, úvěrování a rozdíly mezi jednotlivými typy úvěrů. V analytické části je po 

konzultaci s podnikatelem vybráno 5 obchodních bank, u kterých podnikatel následně 

požádá o podnikatelský úvěr. V této části jsou představeny jednotlivé obchodní banky a 

jejich nabídky úvěrů. Následně jsou pomocí komparace tyto podnikatelské úvěry 

porovnávány, a to jak metodou rankingu, tak metodou bodovací. V návrhové části je 

vybrán pro podnikatele nejvýhodnější podnikatelský úvěr dle jeho zadaných kritérií. 

Výstupem práce by mělo být ulehčení a pomoc podnikateli s výběrem úvěru a přiblížení 

jeho firmy k modernějšímu vozovému parku a následnému firemnímu rozvoji. 
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1 VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 

Pro tuto bakalářskou práci byl vymezen globální cíl, jehož bude dosaženo pomocí dvou 

parciálních cílů práce. 

1.1 Globální cíl práce 

Globálním cílem bakalářské práce je výběr nejvhodnějšího podnikatelského úvěru na 

financování rozšíření vozového parku osoby samostatně výdělečně činné v České 

republice. K dosažení globálního cíle práce byly vybrány dva parciální cíle. 

1.2 Parciální cíle práce 

 analýza podnikatelských úvěrů od pěti českých obchodních bank 

 komparace analyzovaných úvěrů, která zohledňuje zvolená kritéria 

podnikatele při výběru úvěru 

2 METODOLOGIE 

Pro tuto bakalářskou práci byly použity tyto dvě metody: 

 analýza – analýza byla provedena při výběru úvěrových produktů pro 

podnikatele na českém trhu bankovních institucí 

 komparace – komparace byla provedena pomocí těchto dvou metod: 

1) Ranking – komparace získaných hodnot podle zvoleného kritéria 

2) Metoda bodovací – komparace podnikatelských úvěrů na základě několika 

zvolených kritérií klienta 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části se práce věnuje  legislativě platné na území České republiky a definuje 

pojmy týkající se podnikatele, podnikání, bankovní soustavy, bankovního trhu a úvěrů. 

3.1 Podnikání v České republice 

Podnikání 

Podnikáním rozumíme soustavnou samostatnou výdělečnou činnost určité osoby za 

účelem dosažení zisku vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
1
 

Podnikatel 

Podnikatelem je dle obchodního zákoníku: 

 

,,a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.“
2
 

 

Podmínky pro provozování živnosti 

Všeobecnými podmínkami pro provozování živnosti fyzickými osobami jsou: 

 dosažení věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům 

 bezúhonnost 

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů.
3
 

  

                                                 
1
 §2 odst. 1 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2
 §2 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3
 §6 odst. 1 a 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Rozdělení živností 

,,Živnosti jsou: 

a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na 

základě ohlášení, 

b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.“
4
 

Živnostenské oprávnění 

Oprávnění provozovat živnost fyzickým osobám vzniká: 

 u ohlašovacích živností dnem ohlášení 

 u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 

koncese
5
 

3.2 Bankovní soustava České republiky 

Bankovní soustavou rozumíme souhrn všech bankovních institucí v České republice a 

uspořádání vztahů mezi nimi.
6
 V dnešní době je ve většině vyspělých zemí světa tento 

systém dvoustupňový. V podmínkách České republiky to znamená centrální banku a 

pod ní, jakožto podnikatelské subjekty, banky obchodní. Tento systém je založen na 

principu dvoustupňového univerzálního bankovnictví s existencí určitých 

specializovaných bank.
7
 

3.3 Centrální banka  

Centrální bankou v České republice je Česká Národní Banka (ČNB). Jedná se o 

nezávislou finanční instituci, jejímž základním cílem je zabezpečení kvality národní 

měny a dlouhodobé stability kupní síly peněz ve státě.
8
 Mezi její hlavní činnosti 

můžeme zahrnout také udržení nízkoinflačního prostředí v ekonomice. Centrální banka 

rovněž podporuje hospodářskou politiku vlády. 

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky 

a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad 

                                                 
4
 §9 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5
 §10 odst. 1 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6
 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 2001, s. 18. 

7
 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005, s.122. 

8
 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2011, s. 68. 
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bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, 

družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. Jako 

ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Vede účty 

organizacím napojeným na státní rozpočet, kterými jsou: finanční a celní úřady, Česká 

správa sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní fondy, účty 

napojené na rozpočet Evropských společenství apod. Na základě pověření Ministerstva 

financí provádí operace spojené se státními cennými papíry. Sídlo ústředí ČNB je v 

Praze. Sedm regionálních poboček se nachází v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých 

Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.
9
 

3.4 Funkce centrální banky 

 měnová politika 

 emise hotovostních peněz 

 devizová činnost 

 dohled nad finančním trhem 

 regulace a dohled bankovního systému 

 banka státu 

 banka bank
10

 

Měnová politika 

Pod pojmem měnová politika rozumějme činnost, při které se pomocí měnových 

nástrojů snaží centrální banka regulovat množství peněz v oběhu k udržení měnové 

stability. Měnové stability je dosahováno tehdy, když se množství peněz v oběhu rovná 

poptávce po penězích.
11

 Hlavními cíli měnové politiky jsou: 

 stabilní cenová hladina 

 stabilní kurz koruny 

 udržení únosné míry nezaměstnanosti 

 ekonomický růst 

 vyrovnanost platební bilance
12

 

                                                 
9
  ČNB. O ČNB. [online]. 2012. 

10
 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2011, s. 69-72. 

11
 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 2001, s. 79-80. 

12
 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2011, s. 69. 

http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/sidlo_ustredi/index.html
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/index.html
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Nástroje monetární politiky centrální banky 

ČNB používá k prosazování svých cílů celou řadu nástrojů, které mají různý dopad na 

chování a hospodaření obchodních bank a také na vývoj celé ekonomiky v České 

republice. 

Nejvýznamnější způsob členění nástrojů monetární politiky je rozdělení dle 

adresnosti na: 

 NÁSTROJE NEPŘÍMÉ 

 NÁSTROJE PŘÍMÉ 

Nepřímé nástroje monetární politiky ovlivňují činnost všech obchodních bank, tzn., že 

pokud jsou použity, působí na celý bankovní a finanční systém, potažmo na celou 

ekonomiku. Mezi ně řadíme: 

 Diskontní nástroje jsou historicky nejstarší nástroje monetární politiky. Jedná 

se o úrokové sazby a další podmínky krátkodobých úvěrů, které poskytuje 

centrální banka obchodním bankám v domácí měně. Existují jednotlivé druhy 

těchto krátkodobých úvěrů, které se od sebe navzájem liší svými parametry – 

úrokové sazby, účel, na něž jsou poskytovány, délky splatnosti, způsoby 

zajištění atp. 

 Operace na volném trhu jsou klasickým nástrojem monetární politiky. 

Přednostmi těchto operací jsou jednoduchost, operativnost a nízké náklady. 

Nejčastěji probíhají transakcemi s cennými papíry, pro které platí, že pokud se 

jedná o nákupy cenných papírů centrální bankou od obchodních bank, jsou 

zvyšovány jejich likvidní rezervy a zároveň je zvyšována jejich úvěrová 

kapacita, což znamená, že se jedná o expanzivní měnovou politiku centrální 

banky. Pokud centrální banka prodává cenné papíry obchodním bankám, jedná 

se naopak o měnovou politiku restriktivní. 

 Povinné minimální rezervy jsou nepřímým nástrojem monetární politiky 

centrální banky. Jsou to rezervy, které musí obchodní banky povinně vytvářet 

z vkladů domácích nebankovních subjektů na základě rozhodnutí centrální 

banky. Jde o ovlivňování multiplikačního účinku, kdy v případě, že obchodním 



 

16 

 

bankám narůstá počet klientů, tak jsou tyto banky povinny zvyšovat i objem 

rezerv na svém účtu u centrální banky a naopak. 

 Konverze a swapy cizích měn  

Konverze představuje nákup cizích měn centrální bankou od obchodních bank, 

nebo jejich prodej za měnu domácí. 

Swap představuje obchody s cizí měnou s obchodními bankami, přičemž je 

mezi nimi závazně dohodnuto, že v budoucnu v přesně určeném termínu 

proběhne zpětná operace.
13

 

Emise hotovostních peněz 

Centrální banky po celém světě mají monopolní postavení při emisi bankovek a mincí. 

V České republice se o emisi bankovek a mincí stará výhradně ČNB, která zajišťuje 

veškeré činnosti spojené s oběhem těchto peněz. Při emisi bezhotovostních peněz již 

centrální banka monopolní postavení nemá – o jejich emisi se starají všechny banky. 

Devizová činnost 

Devizovou činností centrální banky rozumíme správu devizových rezerv státu, jejich 

shromažďování, finanční operace na devizových trzích a devizovou regulaci.
14

 

Dohled nad finančním trhem 

Vedle měnové politiky lze tuto činnost označit za nejdůležitější. ,,Obě činnosti spolu 

úzce souvisejí – regulaci množství peněz v ekonomice nelze provádět bez regulace 

institucí, které významnou část tohoto množství vytvářejí, to je obchodních a dalších 

bank. Jejich regulace pak vyžaduje následný dohled.“
15

 

Regulace a dohled bankovního systému 

Důvody pro regulaci a dohled bank jsou makroekonomické a mikroekonomické. 

 makroekonomické – vytváření prostoru pro provádění měnové politiky 

 mikroekonomické – podpora bezpečnosti, důvěryhodnosti a efektivnosti 

bankovního systému 
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U mikroekonomických důvodů jsou ještě dále obzvláště důležité ochrana klientů před 

rizikem a před podvodným jednáním bank.
16

 

Centrální banka se bankovní regulací soustřeďuje obzvláště na následující oblasti: 

 regulace vstupu nových bank na trh 

 kontrola dodržování pravidel pro fungování obchodních bank 

 povinné pojištění vkladů klientů na běžných účtech 

Banka státu 

V historii se centrální banky zakládaly hlavně pro operace státu. Vedení státních účtů a 

úvěrů pro státy. Dnes již patří úvěrování států minulosti. Vztahy mezi státy a 

centrálními bankami jsou upraveny zákonnými předpisy.
17

 Centrální banky se víceméně 

starají o zajišťování finančních operací vyplývajících z běžného hospodaření státu. 

Banka bank 

Centrální banka v České republice působí vůči obchodním bankám jako jejich bankéř. 

Centrální banka převážně přijímá prostředky od obchodních bank a poboček 

zahraničních bank. Vede těmto bankám účty a poskytuje jim úvěry. V případě, že se 

obchodní banky dostanou do vážných potíží, funguje centrální banka také jako věřitel 

poslední instance – tzn. poskytuje peníze, pokud mají tyto banky problémy s likviditou. 

Všechny činnosti centrální banky v pozici bankéře bankovního systému jsou navzájem 

provázané. Centrální banka také zajišťuje mezibankovní platební styk se zahraničím. 

3.5 Finanční instituce působící v České republice 

Českému bankovnímu systému dominují univerzální (obchodní) banky. Kromě 

univerzálních bank můžeme na našem trhu dále najít stavební spořitelny, pobočky 

zahraničních bank a dále nebankovní instituce. 

3.5.1 Obchodní banky 

Banky v České republice blíže ustanovuje zákon o bankách č. 21/1992 Sb., ve kterém 

bankou rozumíme akciovou společnost se sídlem v České republice, která: 
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18 

 

 přijímá vklady od veřejnosti, a 

 poskytuje úvěry
18

 

a která k těmto činnostem má bankovní licenci. Dle tohoto zákona může banka kromě 

těchto bankovních činností provádět i další činnosti, má-li je uvedeny v udělené 

bankovní licenci. Dle zákona těmito činnostmi jsou: 

 investování do cenných papírů na vlastní účet 

 finanční pronájem (finanční leasing) 

 platební styk a zúčtování 

 vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních 

šeků 

 poskytování záruk 

 otevírání akreditivů 

 obstarávání inkasa 

 poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu, s tím, že se 

v licenci uvede, které hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční 

služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním 

nástrojům podle zvláštního právního předpisu 

 finanční makléřství 

 výkon funkce depozitáře 

 směnárenská činnost 

 poskytování bankovních informací 

 obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které 

nejsou investičním nástrojem, a se zlatem 

 pronájem bezpečnostních schránek 

 činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše
19

 

Slovo banka nebo spořitelna smí užívat v obchodní firmě pouze právnická osoba, které 

byla udělena bankovní licence, pokud není zřejmé ze souvislosti, z níž se slova banka 
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nebo spořitelna používá, že tato osoba se nezabývá činností uvedenou výše – tj. 

přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů.
20

 

3.5.2 Pobočky zahraničních bank v ČR 

Pokud se jedná o zahraniční banku, která chce zřídit pobočku v České republice, musí 

tato banka podat žádost o povolení působit jako banka České národní bance, která 

rozhoduje společně s Ministerstvem financí České republiky. Tato žádost musí 

obsahovat zejména: 

 dokumenty předkládané statutárním orgánem zahraniční banky 

 údaje o zahraniční bance (dokument se základními údaji o bance, její činnosti, 

vlastnících, doklady o hospodaření za poslední 3 roky, u akciových společností i 

nejnižší a nejvyšší cenu akcie banky na burze za posledních 5 let, včetně 

současné ceny 

 výčet činností, které zamýšlí pobočka vykonávat, včetně časového 

harmonogramu jejich zavádění, předpokládaný objem, obchodní plán pro tyto 

činnosti na první 3 roky a strategii jejich rozvíjení s uvedením, jak se promítají 

v rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

 informace o organizaci pobočky a organizaci a postavení vnitřního kontrolního 

systému 

 jména vedoucích pracovníků pobočky 

 doplňující dokumenty
21

 

3.5.3 Zřízení pobočky zahraniční banky se sídlem v EU 

Banky se sídlem v členských státech Evropské unie mohou vykonávat na území České 

republiky prostřednictvím svých poboček činnosti podle zákona o bankách bez licence, 

pokud oprávnění k těmto činnostem jim bylo uděleno v zemi jejich sídla.
22

 Jedná se o 

tzv. princip jednotné licence. 
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3.5.4 Udělování bankovních licencí 

Bankovní licence jmenovitě určuje, které činnosti smí banka vykonávat, jasně definuje 

jejich rozsah a podmínky, kterých se musí držet. Jiné činnosti, které nejsou v bankovní 

licenci uvedeny, banka vykonávat nesmí. Bankovní licence uděluje ČNB. Licence je 

obchodní bance udělena na dobu neurčitou, ale ČNB má pravomoc v rámci bankovního 

dohledu licenci kdykoli pozměnit, či zcela odebrat. ČNB k tomuto kroku sahá ale až 

v případě likvidace obchodní banky nebo z jiných vážných důvodů. Aby bance byla 

udělena licence, musí být dle zákona o bankách splněna tato kritéria: 

 průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních zdrojů 

banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba 

 splacení základního kapitálu v plné výši – tj. minimálně 500 000 000 Kč a 

minimálně v této výši musí být tvořen peněžitými vklady 

 důvěryhodnost a odborná způsobilost představitelů banky a jejích akcionářů 

 technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky 

 obchodní plán vycházející z navrhované strategie podložený reálnými 

ekonomickými kalkulacemi 

 splnění dalších podmínek, tak aby mohl být vykonáván bankovní dohled 

 sídlo budoucí banky musí být na území České republiky
23

 

3.5.5 Dělení obchodních bank dle velikosti 

Česká národní banka dělí banky dle velikosti na velké, střední a malé. 

Velké banky 

 Česká spořitelna, a.s. 

 Československá obchodní banka, a.s. 

 Komerční banka, a.s. 

 UniCredit Bank Czech republic, a.s. 

Střední banky 

 Česká exportní banka, a.s. 

 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 
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 GE Money Bank, a.s. 

 Hypoteční banka, a.s. 

 J & T BANKA, a.s. 

 PPF banka a.s. 

 Raiffeisenbank a.s. 

 Sberbank CZ, a.s. 

Malé banky 

 Air Bank a.s. 

 Equa bank a.s. 

 Evropsko-ruská banka, a.s. 

 Fio banka, a.s. 

 LBBW Bank CZ a.s. 

 Wüstenrot hypoteční banka a.s.
24

 

3.5.6 Aktuální vývoj na bankovním trhu 

Nejvýznamnější roli ve struktuře na bankovním trhu zaujímají tři největší finanční 

skupiny. Jedná se o ČSOB, ČS a KB. Svými komplexními aktivitami značně přesahují 

samotný bankovní sektor. Přes své dceřiné společnosti pokrývají i další produkty celého 

finančního trhu. Tyto banky jsou založeny na principu ziskovosti z poplatků za vedení 

účtů a poplatků za poskytování služeb. Protože přibývají tisíce nespokojených klientů 

s touto politikou, tak největší přírůstky nových klientů si připisují právě nejmenší a 

nejmladší banky na českém trhu, které nabízí účty bez poplatků. Jmenovitě nejrychleji 

rostoucími institucemi jsou mBank, Fio banka, Air bank, Equa bank a Zuno Bank. 

mBank 

V roce 2012 mBank překonala množství 400 tisíc klientů. „mBank je retailovou divizí 

elektronického bankovnictví jedné z největších polských finančních institucí – BRE Bank 

SA. Ta se specializuje na poskytování bankovních služeb velkým podnikatelským 

subjektům a mezinárodním korporacím, ale též na segment malých a středních podniků. 

BRE Bank SA je členem skupiny Commerzbank, která je druhou největší bankou 
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v Německu, a je zároveň jednou z vedoucích finančních institucí v Evropě. V polské 

BRE Bank vlastní více než 70% podíl.“
25

 

Fio banka, a.s. 

Za rok 2012 si Fio banka připsala přes 75 tisíc nových klientů a překonala tak hranici 

200 tisíc klientů. „Fio banka se stala nejdynamičtější bankou roku 2012 a její FIO 

osobní účet obsadil první místo v kategorii účet roku 2012.“
26

 Fio bance byla udělena 

bankovní licencee 17. května 2010. Za necelé tři roky působení na českém bankovním 

trhu získala přes 250 tisíc klientů (údaj platný v květnu 2013).
27

 

Air Bank, Equa Bank a Zuno bank 

Air bank hlásila na konci února roku 2013 100 tisíc klientů, Equa Bank má v současné 

době 30 tisíc klientů a Zuno bank přes 60 tisíc nových klientů. (údaje aktuální k únoru 

2013)
28

 

Trend je zatím takový, že úbytek klientů je pro velké banky typu České spořitelny, 

ČSOB a KB zanedbatelný vzhledem k jejich velikosti. Dohromady mají největší české 

banky miliony klientů. Nové banky na tuzemském trhu mají šanci na úspěch, ale musí 

nabídnout kvalitní služby zdarma nebo za nižší poplatky než u velkých bank, musí být o 

krok napřed v zavádění moderních technologií (např. bezkontaktní platební karty tzv. 

PayPass) a snažit se maximálně snížit provozní náklady. Nové menší banky se nyní 

začínají soustředit na poskytování úvěrů. 

3.5.7 Stavební spořitelny 

„Stavební spořitelny lze považovat za specializované banky. Jejich vznik je vázán na 

udělení bankovní licence, okruh jejich činnosti je však omezen výhradně na tzv. stavební 

spoření a související produkty. To znamená, že přijímají účelové vklady a v návaznosti 

na tyto vklady a při splnění stanovených podmínek poskytují účelové stavební úvěry.“
29

 

Jejich specializace vyplývá přímo ze zákona o stavebním spoření. 
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Vývoj na trhu stavebních spořitelen 

Aktuálně ke květnu roku 2013 leží v poslanecké sněmovně České republiky návrh 

novely zákona o stavebním spoření, která tento produkt zatím nejvíc v historii pozmění. 

Přestane platit i výše uvedená citace o tom, že stavební spořitelny jsou specializované 

banky a jejich okruh činností už nadále nebude vázán na tzv. stavební spoření a 

související produkty. Od roku 2015 totiž tento zákon umožní ,,klasickým“ obchodním 

bankám nabízet stavební spoření. To se ale samozřejmě nelíbí stavebním spořitelnám, 

kterým na tomto návrhu nejvíce vadí, že univerzální banky budou moci využívat vklady 

ze stavebního spoření jako jakékoli jiné zdroje. Klasické stavební spořitelny totiž 

mohou investovat vklady jen do úvěrů na bydlení, do vybraných státních dluhopisů, 

hypotečních zástavních listů či ukládat peníze u bank. Banky ale mohou peníze 

investovat kamkoli, tj. hlavně tam, kde jim nejvíce vydělají. Například do 

spotřebitelských či podnikatelských úvěrů.
30

 

Tento vývoj ale může způsobit jen dvě možné cesty pro stavební spořitelny. Tou první 

je přeměna stavební spořitelny na finanční instituci nebo banku, která začne nabízet 

kromě stavebního spoření i další produkty jako úvěry na bydlení, další finanční 

produkty či finanční poradenství (např. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.), nebo 

většina stavebních spořitelen ukončí svoji činnost, protože nebudou konkurenčně 

schopny ustát výhodu obchodních bank, které budou mít daleko volnější ruce 

s nakládáním naspořených prostředků od klientů a s jejich následným zhodnocováním. 

Stavební spořitelny evidované u ČNB 

 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 

 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 

 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 

 Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
31

 

3.5.8 Nebankovní finanční instituce v ČR 

Nebankovní společnost je právnická osoba poskytující úvěry a půjčky. Na rozdíl od 

obchodních bank nejsou nebankovní instituce regulovány ČNB. 
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Ty solventnější jsou členy České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Těmito jsou: 

Cetelem, Cofidis, Home Credit, Profi Credit a Provident Financial. Většina 

ostatních nebankovních institucí může při poskytování úvěrů postupovat nestandardně. 

3.6 Hlavní pojmy v úvěrování 

Pro pochopení další problematiky je třeba uvést základní pojmy, se kterými budu v celé 

práci pracovat. 

3.6.1 Úrok 

Úrok je nejčastěji peněžní částka určená věřiteli jako odměna za zapůjčení volných 

peněžních prostředků obsahující prémii za riziko, že tyto prostředky nebudou věřiteli 

vráceny či budou znehodnoceny inflací a dále obsahující i určitou marži nebo zisk 

určenou pro věřitele (v našem případě banky). Zatímco věřitelé (banky) mají tedy zájem 

získat pokud možno úroky co nejvyšší – vyššími úroky dosáhnou vyššího zisku, 

dlužníci (vypůjčovatelé) mají zájem získat půjčku s úroky co možná nejnižšími – tvoří 

pro ně totiž náklad. Čím vyšší úrok pro vypůjčovatele – dlužníka, tím větší náklady má 

spojené se splacením půjčky neboli úvěru.
32

 

3.6.2 Úroková sazba 

,,Úrokovou sazbu můžeme definovat jako podíl výnosu plynoucího ze zapůjčení peněz na 

určité časové období a velikosti zapůjčené částky vynásobený stem (v procentech). 

Přitom za tzv. ,,standardní“ časové období je všeobecně považován jeden rok (potom 

hovoříme o roční úrokové sazbě, kterou označujeme ,,per annum“, nejčastěji zkratkou 

p.a).“
33

 

Úroková sazba určuje, o jak velkou část jistiny musí dlužník za stanovenou dobu 

zaplatit věřiteli za půjčku navíc. 

3.6.3 Úrokové období 

Úrokové období je doba, za kterou dlužník věřiteli platí sjednaný (stanovený) úrok. 

Obvykle to bývá jeden rok (p.a. – per annum), proto většina úrokových sazeb bývá 

stanovena na toto období. V bankovnictví se využívá kromě ,,kalendářního“ roku (který 
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má 365 dnů a jehož měsíce mají buď 28, 29, 30 nebo 31 dnů), který označujeme jako 

rok přesný, ještě tzv. rok běžný. Běžný rok má 360 dnů rozdělených do 12 měsíců po 

30ti dnech.
34

 

Dále se můžeme setkat s těmito úrokovými obdobími: 

 p.s. (per semestre) – za pololetí 

 p.q. (per quartale) – za čtvrtletí 

 p.m. (per mensem) – za měsíc 

 p.d. (per diem) – za den 

3.6.4 Úvěr, půjčka a rozdíly mezi těmito pojmy 

Úvěr je poskytnutí peněžní částky na určitou dobu za odměnu zvanou úrok. Půjčkou 

bývají někdy označovány různé druhy spotřebních úvěrů, poskytovaných bankou 

fyzickým osobám. Obecně je pojem půjčka širšího rozsahu nežli pojem úvěr. Půjčka se 

může týkat i jiných předmětů než peněz a může být úplatná i neúplatná. Konkrétním 

obsahem úvěru je jen a pouze časově omezené poskytnutí peněžních prostředků, a to 

vždy za předem stanovený úrok.
35

  

Smlouva o úvěru je uvedena v obchodním zákoníku a smlouva o půjčce v občanském 

zákoníku. Jestli byla uzavřena smlouva o úvěru nebo o půjčce rozhodují konkrétní 

znaky ve smlouvě, které naplňují kritéria jednoho či druhého smluvního vztahu. Pokud 

je věřitelem uhrazen závazek dlužníka a peníze nejsou poskytnuty přímo dlužníkovi, 

nejsou naplněny kritéria smlouvy o půjčce. Pokud jsou však finanční prostředky 

poskytnuty dlužníkovi přímo, může se jednat o oba smluvní typy. Úvěr to bude tehdy, 

pokud bylo poskytnutí finančních prostředků předem dohodnuto a dlužník posléze 

požádá o poskytnutí peněz. Půjčka to bude tehdy, pokud budou peníze poskytnuty bez 

předchozí žádosti o jejich předem dohodnuté poskytnutí. V případě dohody, že finanční 

prostředky budou vráceny bez úroku, se logicky nebude jednat o úvěr, protože zaplacení 

úroku je podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru, nýbrž pouze o půjčku. 
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Úvěry i půjčky mohou poskytovat jak občané, tak podnikatelé či banky, v souvislosti se 

svojí podnikatelskou činností.
36

 

Aktuální občanský zákoník č. 40/1964 Sb. upravuje smlouvu o půjčce v § 657 a § 658 

a obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. upravuje smlouvu o úvěru v §497 – §507. 

3.6.5 RPSN 

RPSN je zkratka pro roční procentní sazbu nákladů. RPSN je vyjádření, kolik procent 

z dlužné částky úvěru musí být uhrazeno jako náklad za dobu jednoho roku. RPSN 

zahrnuje všechny náklady spojené s úvěrem. RPSN blíže ustanovuje § 10 zákona o 

spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. a jeho přesný výpočet je uveden v příloze č. 5 

tohoto zákona. 

Vzorec pro výpočet RPSN: 

m 
 m′  

∑ Ck(1 + X)
-t

k = ∑ Dl (1 + X)
-s

l 
k=1

 
 

l=1
 

 
kde: 

 X - RPSN, 

 m - číslo posledního čerpání, 

 k - číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m, 

 Ck - částka čerpání k, 

 tk - interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a 

datem každého následného čerpání, proto t1 = 0, 

 m' - číslo poslední splátky nebo platby poplatků, 

 l - číslo splátky nebo platby poplatků, 

 Dl - výše splátky nebo platby poplatků, 

 sl - interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a 

datem každé splátky nebo platby poplatků.
37
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3.6.6 Druhy úvěrů
38

 

Na finančním trhu existuje mnoho různých druhů úvěrů. Za nejvýznamnější úvěry jsou 

považovány úvěry poskytované bankami jejich klientům, které jim umožňují zapůjčení 

peněz. Nejvýznamnější a v praxi nejvyužívanější úvěry jsou tyto: 

 Kontokorentní úvěr 

 Lombardní úvěr 

 Eskontní úvěr 

 Spotřební úvěr 

 Emisní půjčky 

 Hypoteční úvěr 

 Podnikatelský úvěr 

Kontokorentní úvěr 

Kontokorentní úvěr je úvěr, který poskytuje banka klientovi na kontokorentním účtu. 

Jedná se o krátkodobý peněžní úvěr, který vzniká tím, že se klient banky na svém účtu 

dostane krátkodobě do mínusu. Tento úvěr vzniká většinou po předešlém dohodnutém 

uvěrovém rámci klienta. Úvěrový rámec se určuje dle bonity klienta. Současně musí být 

dohodnuty i další podmínky jako úroková sazba, způsob zajištění, datum splatnosti atd. 

Lombardní úvěr 

Lombardní úvěr je peněžní, obvykle krátkodobý úvěr, sjednaný na konkrétní finanční 

částku s dohodnutou dobou splatnosti, zajištěný zástavou movité věci nebo práva 

dlužníka. Existuje více typů lombardních úvěrů. Jedná se např. o lombardní úvěry na 

cenné papíry, na zboží, na pohledávky, drahé kovy, vkladní knížky, životní pojistky a 

jiné. 

Eskontní úvěr 

Jedná se o krátkodobý peněžní úvěr založený na převoditelném právu směnky. Vzniká 

v momentě, kdy banka odkoupí směnku od jejího majitele před dobou její splatnosti, 

čímž se pohledávka převede na banku. Banka si ale srazí určitou peněžní částku neboli 
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diskont, protože směnka ještě nenabyla splatnosti. Poté při dovršení data splatnosti ji 

předloží k proplacení dlužníkovi. 

Spotřební úvěr 

Jedná se o krátkodobý úvěr, který bývá vysoce úročený a slouží fyzickým osobám 

k zaplacení určitých druhů služeb jako např. dovolená, vzdělání apod. nebo na nákup 

předmětů dlouhodobé spotřeby. Bývá jich poskytováno velké množství. 

Emisní půjčky 

Emisní půjčka je půjčka dlouhodobého charakteru, jejíž podstatou je odkoupení 

dluhopisů od dlužníka. 

Hypoteční úvěr 

Hypoteční úvěr je úvěr dlouhodobého charakteru, který je zastaven nemovitostí. 

Bankami bývají rozlišovány dva typy hypotečních úvěrů. Jedná se o hypoteční úvěr na 

výstavbu – což je klasický hypoteční úvěr na financování výstavby či opravy předem 

přesně určené nemovitosti, nebo o americkou hypotéku. Americká hypotéka je 

neúčelový hypoteční úvěr, jenž je poskytován bez dokládání účelu. Tento bývá poněkud 

výše úročen. 

Podnikatelský úvěr 

Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám – podnikatelům, nebo 

právnickým osobám. Podmínky pro poskytnutí tohoto úvěru nejsou nijak definovány, 

každá instituce přistupuje ke konkrétnímu klientovi individuálně a pomocí speciálně 

školeného personálu je schopna posoudit svá vlastní kritéria pro udělení takového 

úvěru. Těmito kritérii obvykle bývají bonita klienta, předmět podnikání, konkurence 

v oboru, návratnost investice apod. Úvěry podnikatelské klientele se mohou vzájemně 

odlišovat v různých charakteristikách jako např.: 

 zajištění (zajištěný, nezajištěný úvěr) 

 splatnost (krátkodobý, dlouhodobý, splatný na požádání, revolvingový úvěr) 

 úroková sazba (pevná, pohyblivá) 

 měna (splatnost v domácí či zahraniční měně) 

 maximální výše úvěru  
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 popis zajištění  

 splátkový kalendář, způsob a forma splacení jistiny a úroků 

 způsob stanovení poplatků 

Charakteristiky konkrétního úvěru vycházejí z potřeb jednotlivých podnikatelských 

subjektů.
39

 

Závazkové úvěry a záruky 

Úvěry nemusí existovat jen formou dočasně dostupných finančních prostředků, ale i 

formou záruky za splnění závazků klienta v případě jejich neuhrazení. Tzn. v momentě 

podepsání takovéto smlouvy o závazkovém úvěru, nedochází k přímému poskytnutí 

finančních prostředků, nýbrž v okamžiku, kdy klient svým závazkům není schopen 

dostát, vznikne bance povinnost jeho závazky uhradit a díky tomu vzniká peněžní 

úvěr.
40

 Jinými slovy banka přebírá klientovy závazky vůči třetí osobě v momentě, kdy 

klient není schopen těmto závazkům dostát. 

3.7 Proces poskytnutí úvěru 

Proces poskytnutí úvěru je souborem vzájemně propojených činností, směřujících 

k úspěšnému schválení a poskytnutí úvěru. 

3.7.1 Žádost o poskytnutí úvěru 

Klient, fyzická nebo právnická osoba se zájmem o úvěr má na výběr ze dvou možností 

žádostí o úvěr: 

 ÚSTNÍ ŽÁDOST 

V případě ústní žádosti je třeba navštívit danou pobočku finanční instituce, kde 

má klient zájem o případný úvěr, tam lze poté ústně projednat výši úvěru, 

předpokládanou dobu splatnosti, druh a účel úvěru a případné záruky. 

 

 PÍSEMNÁ ŽÁDOST 

Písemná žádost by měla obsahovat údaje o klientovi, požadovaný druh úvěru, 

výši úvěru, dobu splatnosti, účel úvěru, podnikatelský záměr v případě žádosti o 
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podnikatelský úvěr, údaje o finanční situaci klienta, jeho další úvěry u jiných 

institucí a případné zajištění úvěru. 

3.7.2 Prověření žádosti klienta 

Banky prověřují žádost klienta ze dvou hledisek – úvěruschopnost a úvěruhodnosti 

klienta.  

Úvěruschopnost klienta je způsobilost právně účinným způsobem uzavřít úvěrový 

obchod vůči bance a právně se zavázat. U fyzických a právnických osob vzniká na 

základě různých podmínek, např. u fyzických osob dosažením plnoletosti. U 

právnických osob jde převážně o oprávněnost stanovených pracovníků firmy k jejímu 

zastupování a podepisování smluv. 

Úvěruhodnost klienta je schopnost klienta dostát závazkům z úvěrového vztahu. Tímto 

je myšleno např. placení úroků, placení úmoru a dodržení podmínek z platné smlouvy. 

Banky posuzují žádosti o úvěr klienta dle různých kritérií. Některé banky používají 

ratingové systémy, díky kterým posuzují bonitu klientů a další kritéria. 

3.7.3 Jednání o zajištění úvěru 

Zajištění úvěru slouží k zamezení ztrát banky v případě, že se klient dostane do platební 

neschopnosti. Záruky úvěru umožní bance uplatnit nárok vůči dlužníkovi a dosáhnout 

náhrady úvěrové či úrokové pohledávky. 

3.7.4 Jednání o splácení úvěru 

Splacení úvěru může proběhnout v několika pravidelných, či nepravidelných splátkách 

nebo jednorázovým splacením. Při užití hlediska úroku a splátky se rozlišuje: 

 běžné splácení – splátky úvěru a úroky jsou vyčísleny samostatně, splácet se 

smí dohromady či samostatně, výše úroků se mění, protože je odvislá od 

zůstatku úvěru v daném účtovacím období 

 anuitní splácení – součástí splátky je zároveň úrok i úmor úvěru, celková 

splátka je pořád stejné výše, mění se jen poměrová část úmoru ve splátce 

(postupně se zvyšuje) 
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3.7.5 Uzavření smlouvy o úvěru a jeho poskytnutí 

Po provedených analýzách úvěruschopnosti a úvěruhodnosti klienta, prověření záruk, 

stanovení způsobu splácení úvěru a jeho ceny, vypracuje banka návrh na poskytnutí 

úvěru, který je poté předkládán úvěrovému výboru nebo úvěrové komisi na pobočce či 

centrále konkrétní banky. Pokud bylo rozhodnuto poskytnout klientovi úvěr, dle 

obchodního zákoníku je banka povinna uzavřít smlouvu o úvěru. 

Smlouva o úvěru musí obsahovat tyto náležitosti: 

 závazek banky poskytnout klientovi úvěr 

 závazek klienta úvěr splatit a zaplatit úroky dle splátkového kalendáře 

 výši úvěru a úrokovou sazbu úvěru 

 účel úvěru 

 podmínky čerpání 

 sankce pro případ neplnění podmínek 

 číslo bankovního účtu, na který je úvěr poskytnut 

 způsoby zajištění úvěru 

3.7.6 Kontrola plnění podmínek a závazků plynoucích z úvěru 

Od okamžiku, kdy je úvěr poskytnut, provádí banka kontroly ve sjednaných termínech, 

kde se zaměřuje na plnění podmínek a závazků plynoucích z uzavřené smlouvy. Těmito 

bývají například: schopnost klienta dostát svým závazkům vůči bance, účelové využití 

úvěru, kontrola celkové finanční situace klienta na základě předložených výkazů, 

podkladů a hlášení. Různé banky mohou mít tyto kritéria odlišné. Při případné kontrole 

banka napíše zprávu a hodnocení o plnění úvěrové smlouvy. V případě jakýchkoli 

nedostatků přistoupí banka dle jejich závažnosti k opatřením k nápravě. V závažných 

případech se může jednat i o sankce jako zvýšení úroku či požadavek na okamžité 

splacení úvěru.
41
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4 CHARAKTERISTIKA ŽADATELE O ÚVĚR 

Žadatelem o podnikatelský úvěr bude již zmíněná OSVČ – Josef Hradský. Josef 

Hradský je osoba vedená v živnostenském rejstříku od 8.6.1992. Celou dobu (21 let) se 

s různými obměnami zabývá autodopravou, ať již nákladní či osobní, přepravou osob, 

stěhováním a věcmi s tímto souvisejícími. Fyzická osoba Josef Hradský podniká se 

sídlem shodujícím se s adresou trvalého bydliště. 

Aktuální živnostenská oprávnění jsou tyto: 

Živnostenské oprávnění č.1 

 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro 

přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče (živnost koncesovaná) 

Živnostenské oprávnění č.2 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

Obory činnosti:   

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

 potrubní a podzemní doprava (vyjma železniční a silniční 

motorové dopravy) 

 skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a 

technické činnosti v dopravě 

 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

(živnost ohlašovací volná)
42
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4.1 Přeprava osob 

Podnikatel se zabývá přepravou osob, k čemuž má přímo určené vozidlo Ford Transit 

pro 8 osob + řidiče, sloužící převážně jako vozidlo na různých firemních zájezdech a 

akcích, vhodné pro přepravu více osob na letiště, vyhlídkové jízdy, přepravu filmových 

štábů i s technikou pro Českou televizi, přepravu podpůrných pracovníků při natáčení 

atd. V rámci luxusní osobní přepravy podnikatel disponuje i vozidlem Mercedes - Benz 

v plné výbavě pro rychlou a pohodlnou přepravu osob na letiště apod. 

4.2 Nákladní doprava 

Pro poskytování nákladní dopravy podnikatel disponuje vozidly Ford Transit a Avia. 

Ford Transit s nákladní nástavbou a hydraulickou zvedací plošinou firma využívá 

převážně pro stěhování soukromých osob i firem na území České republiky. Při 

stěhování je také hojně využíváno již postarší nákladní vozidlo Avia. 

4.3 Speciální práce s těžkými břemeny 

Podnikatel poskytuje také odborné práce s těžkými břemeny, přesuny a stěhování i 

několikatunových strojů a speciálního vybavení. Jedná se o různé lisy, strojírenské 

stroje, mikroskopy a speciální techniku a vybavení. Poslední dobou se snaží na tuto 

problematiku nejvíce zaměřovat. 

4.4 Reference 

Za 21 let působení na českém trhu má za sebou podnikatel mnohaleté zkušenosti 

v oblasti autodopravy i stěhování. Nejvýznamnějšími zakázkami v oblasti stěhování 

v podnikatelské historii byly tyto: 

 Moravský zemský archiv Brno (kompletní stěhování včetně demontáže a 

následné montáže regálů) 

 Rádio VALC (stěhování objektů radia VALC, včetně trezorů, počítačového 

vybavení, studia i vysílače) 

 Poliklinika Brno – Lesná (kompletní vyklizení objektu včetně likvidace a 

odvozu odpadu) 

 vojenské kasárny Jihlava (stěhování 50 ti místností včetně následné likvidace 

odpadu) 
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 vojenská akademie Ministerstva Obrany ve Vyškově (stěhování jazykových 

učeben včetně odborné demontáže a následné montáže)
43

 

4.5 Silné a slabé stránky podnikání 

Silné stránky 

 zavedené jméno 21 let na trhu 

 mnoho zkušeností 

 vozový park pokrývající široké spektrum činností 

 nulová zadluženost 

 široké spektrum poskytovaných služeb 

 specializace v těžkých břemenech 

Slabé stránky 

 velká konkurence v Brně v oblasti stěhování 

 nemožnost konkurovat velkým dopravním firmám 

 daňová evidence 

 vysoká citlivost na změny v oblasti daní, účetnictví, změny v živnostenském 

zákoníku 

 zastaralý vozový park 

 žádní stálí zaměstnanci 

4.6 Daňová přiznání za období 2008 – 2012 

Všechny oslovené banky zajímaly mimo jiné daňová přiznání z předchozích let, na 

základě kterých banky vytvářely scoring a posuzovaly schopnosti klienta dostát svým 

závazkům. 

Tabulka 1: Přehled příjmů a výdajů za roky 2008-2012.(Zdroj: Vlastní zpracování) 

rok příjmy výdaje dílčí základ daně 

2008 359 398 Kč 225 657 Kč 24 632 Kč 

2009 262 945 Kč 219 476 Kč 43 469 Kč 

2010 191 762 Kč 197 280 Kč 5 518 Kč 

2011 297 554 Kč 261 295 Kč 36 259 Kč 

2012 376 367 Kč 316 563 Kč 59 804 Kč 
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5 ANALÝZA PODNIKATELSKÝCH ÚVĚRŮ 

Žadatel o úvěr má specifické požadavky na koupi přesného typu vozidla, záměrně bude 

volit vozidlo ojeté, a tyto se pohybují v cenové relaci okolo 200.000 Kč. Proto má klient 

jasnou představu o výši úvěru a rozhodl se žádat o podnikatelský úvěr ve výši 200.000 

Kč. Pokud budou splněny podmínky obchodních bank pro poskytnutí podnikatelského 

investičního úvěru, tak bude upřednostněn podnikatelský investiční úvěr, protože tento 

bývá zpravidla nejníže úročen. Žadatel je podnikající fyzickou osobou, proto bude volit 

podnikatelský, a nikoli spotřebitelský úvěr. 

5.1 Komerční banka 

Komerční banka vznikla v roce 1990 vyčleněním z bývalé Státní banky československé. 

V roce 1992 se státní peněžní ústav Komerční banka přeměnil na akciovou společnost. 

V roce 2001 rozhodla vláda České republiky o odprodeji státního podílu v Komerční 

bance za 40 miliard Kč finanční skupině Société Générale (SG). Aktuálně je skupina 

Société Générale čtvrtou nejvýznamnější finanční institucí na evropském trhu. 

Komerční banka, a.s. je mateřskou společností Skupiny KB. Komerční banka, a.s. se 

řadí mezi nejvýznamnější bankovní instituce v České republice a ve střední a východní 

Evropě. Jedná se o univerzální banku s velmi rozsáhlou nabídkou služeb v oblasti 

retailového, podnikového a investičního bankovnictví. 

Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí mnoho dalších specializovaných služeb 

jako např.:  

 penzijní připojištění 

 stavební spoření 

 faktoring 

 spotřebitelské úvěry 

 pojištění 

V roce 2011 využívalo služeb Komerční banky 1,6 milionu zákazníků na 397 

pobočkách. Společnosti, které jsou součástí Skupiny Komerční banky, jako např. Modrá 

pyramida stavební spořitelna obsloužila za rok 2011 649 tisíc klientů. Penzijní fond 

Komerční banky registroval 508 tisíc účastníků penzijního připojištění. Počet klientů, 

kteří využili spotřebitelského financování společnosti Essox činil 288 tisíc. Průměrný 
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počet zaměstnanců za rok 2011 Skupiny Komerční banky byl 8774. V březnu 2012 

byla Komerční banka hodnocena dlouhodobým ratingem: 

 A od Standard & Poor’s 

 A od Fitch Ratings 

 A2 od Moody’s Investors Service
44

 

Podnikatelský úvěr Komerční banky 

Komerční banka nabízí podnikatelský úvěr Profi úvěr FIX, který je určen pro: 

 právnické osoby 

 fyzické osoby podnikatele 

 klientům s oprávněním podnikat na území ČR 

 s daňovou povinností v ČR 

Profi úvěr FIX lze čerpat převodem na účet klienta a lze jej čerpat jednorázově či 

postupně. Úvěr může být poskytnut jako krátkodobý (do 1 roku), střednědobý (do pěti 

let) a dlouhodobý (se splatností do 7 let). Výše úvěru je stanovena smlouvou po 

vzájemné dohodě obou smluvních stran poté, co banka ověří úvěruschopnost a 

úvěruhodnost klienta. Podmínkou poskytnutí úvěru je povinnost klienta mít u Komerční 

banky otevřený podnikatelský účet. Profi úvěr FIX se poskytuje výhradně v českých 

korunách. V případě žádosti o úvěr bez doložení potvrzení o příjmech je podmínkou 

přidělení úvěru mít vedený účet u Komerční banky po dobu alespoň 6 měsíců. 

Pro přidělení Profi úvěru FIX jsou potřebné tyto náležitosti: 

 žádost o úvěr 

 aktuální dokumenty opravňující k podnikání 

 účetní uzávěrka včetně daňového přiznání a zprávy auditora za poslední dvě 

účetní období 

 aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících údajů 

 kopie přiznání k dani z příjmu včetně příloh 

 doklady k zajištění úvěru v případě zajištění 
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 3 měsíční výpisy z účtu v případě nových klientů
45

 

V případě našeho klienta byla nabídka při žádosti o úvěr následující: 

Tabulka 2: Podnikatelský úvěr KB (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název úvěru 
Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek 
za 

vedení 

Úroková 
sazba 
(p.a.) 

RPSN 
Celková zaplacená 

částka 

Profi úvěr FIX 1 600 Kč 0 Kč 9,60% 10,90% 268 392 Kč 
 

Navržený úvěr Komerční bankou byl spočítán na 72 měsíců – 72 splátek. Úvěr je 

splácen formou pravidelných měsíčních splátek – anuit ve výši 3704 Kč. Splácení 

jistiny úvěru je zahájeno nejdříve v měsíci následujícím po úplném vyčerpání úvěru, do 

té doby je splácen pouze úrok z vyčerpané částky úvěru. Klient je oprávněn splatit úvěr 

nebo jeho část předčasně, ale je povinen tento záměr předčasně oznámit bance 

minimálně 15 obchodních dní před touto událostí. Roční úroková sazba ve výši 9,60 % 

je fixní po celou dobu trvání úvěru. Uvedené částky jsou nabídnuty přímo klientovi 

Josefu Hradskému, na základě předložených daňových přiznání z minulých let a na 

základě bonity klienta, protože podnikatelský účet má u banky vedený od roku 1998. Na 

základě vysledovaných obratů na tomto účtu mu byla schopna Komerční banka 

nabídnout výše uvedenou nabídku ušitou přímo na míru. Úroková sazba 9,60 % p.a. se 

týká varianty v případě, že klient bude žádat o úvěr nezajištěný. 

5.2 Raiffeisenbank 

Raiffeisenbank a.s. působí na českém trhu od roku 1993. Ve světě existuje ale jméno 

Raiffeisen již přes 140 let. Na českém trhu poskytuje široké spektrum bankovních 

služeb pro soukromé klienty i podnikatele. V letech 2006 - 2008 proběhl integrační 

proces s tehdejší eBankou. Pomocí více než 120 poboček a klientských center poskytuje 

služby specializovaných hypotečních center, osobních i firemních poradců. V roce 2011 

banka navýšila zisk o 22% na 2,22 miliardy korun. ,,S celkovými aktivy přes 200 miliard 

se řadí mezi pět největších bank v České republice. 
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Majoritním akcionářem je s 51% rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank 

International AG (RBI). Dalšími akcionáři banky jsou Raiffeisen Zentralbank AG s 24% 

a RB Prag - Beteiligungs GmbH, která drží 25 procent. RBI zajišťuje služby firemním a 

investičním klientům v Rakousku a dále obsluhuje klienty v řadě zemí střední a východní 

Evropy. Majoritním vlastníkem Raiffeisen Bank International je RZB se 78,5 procenty, 

zbývající část se volně obchoduje. 

 Emblémem a tradiční ochrannou známkou skupiny Raiffeisen je zvláštní 

architektonický prvek: dvě zkřížené koňské hlavy (tzv. Giebelkreuz). Giebelkreuz, který 

již po staletí zdobí štíty mnoha budov v Evropě, je symbolem ochrany rodin 

shromážděných pod společnou střechou před zlem a životním ohrožením.“
46

 

Raiffeisenbank zaměstnávala v roce 2011 3000 lidí. 

Podnikatelský úvěr Raiffeisenbank 

Raiffeisenbank nabízí podnikatelskou rychlou půjčku, která je určena pro: 

 podnikatele 

 společnosti s ručením omezeným 

kteří splňují následující kritéria: 

 podnikají nepřetržitě alespoň 12 měsíců 

 nemají závazky po splatnosti vůči státu a finančním institucím 

 mají roční tržby do 50 milionů korun 

Podnikatelská rychlá půjčka bývá poskytována ve výši 30 000 Kč – 5 milionů Kč. 

Čerpána bývá jednorázově na běžný účet, ze kterého později probíhá i splácení úvěru. 

Délka splatnosti může být sjednána od jednoho roku do 15 let. Úvěr se splácí formou 

anuitních splátek a je možné jej kdykoli předčasně splatit. Úvěr je poskytován běžně 

bez zajištění, pouze blankosměnkou, kromě účelového úvěru na nemovitost, kde 

probíhá zajištění nemovitostí. 
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Pro přidělení podnikatelské rychlé půjčky jsou potřeba tyto náležitosti: 

 vyplnění a podepsání žádosti o úvěr 

 předložení daňového přiznání za poslední účetní období 

 předložení potvrzení, že klient nedluží státním orgánům na daních a sociálním 

zabezpečení
47

 

V případě našeho klienta byla nabídka při žádosti o úvěr následující: 

Tabulka 3: Podnikatelský úvěr od RB (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název úvěru 
Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek 
za 

vedení 

Úroková 
sazba 
(p.a.) 

RPSN 
Celková zaplacená 

částka 

Podnikatelská 
rychlá půjčka 5 000 Kč 300 Kč 12,18% 17,57% 276 620,00 Kč 

 

Navržený úvěr Raiffeisenbank byl klientovi nabídnut na 60 měsíců – 5 let. Úvěr je 

splácen formou pravidelných měsíčních anuit ve výši 4 467 Kč. Poplatek za poskytnutí 

úvěru činí 0,5% z cílové částky úvěru, nejméně ale 5000 Kč. Banka nabízí možnost 

předčasného splacení úvěru za poplatek ve výši 1% z celkové výše předčasné splátky, 

nejméně však 6000 Kč. Raiffeisenbank u svých podnikatelských úvěrů neuvádí RPSN. 

Výše úrokové sazby 12,18% p.a. byla vypočítána na základě scoringu klienta tzv. na 

míru. Tato výše se týká úvěru bez zajištění. V případě varianty se zajištěním by byla 

banka schopna nabídnout roční úrokovou sazbu o 2% nižší. Pro poskytnutí úvěru musí 

mít klient bankovní účet otevřený u Raiffeisenbank. 

5.3 Československá obchodní banka 

Vznik Československé obchodní banky se datuje již k roku 1964, kdy tato banka byla 

založena státem jako banka pro poskytování služeb pro financování zahraničního 

obchodu a měnových operací. V roce 1999 byla ČSOB privatizována, kdy jejím 

majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. 

Československá obchodní banka převzala v roce 2000 Investiční a poštovní banku 

(IPB). V roce 2007 se KBC stala jediným akcionářem ČSOB, poté co odkoupila 

všechny minoritní podíly. Československá obchodní banka působila na českém i 
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slovenském trhu až do konce roku 2007 a od 1. ledna 2008 byla slovenská pobočka 

ČSOB oddělena. ČSOB poskytuje své služby jak fyzickým osobám, tak malým a 

středním podnikům i korporátním a institucionálním klientům. 

Pro retailové bankovnictví v České republice působí Československá obchodní banka 

pod obchodními značkami ČSOB, Era a Poštovní spořitelna. Klienti jsou obsluhováni 

na pobočkách ČSOB, dále pomocí Era finančních center a na pobočkách České pošty 

(Poštovní spořitelna). K 31. 12. 2012 měla Československá obchodní banka 7801 

zaměstnanců a 3,054 milionu klientů, které obsluhovala na 249 klientských centrech 

ČSOB, 73 Era finančních centrech a cca 3200 poštách. ,,Skupina kromě bankovních 

služeb nabízí také pojistné a penzijní produkty (ČSOB pojišťovna a ČSOB penzijní 

společnost), financování bydlení (Hypoteční banka a Českomoravská stavební 

spořitelna), kolektivní investování a správu majetku (ČSOB Asset Management, 

investiční společnost) a poskytování dalších specializovaných služeb (ČSOB Leasing a 

ČSOB Factoring). Služby spojené s obchodováním na finančních trzích poskytuje 

Patria, sesterská společnost ČSOB.“
48

 

Podnikatelský úvěr ČSOB 

Československá obchodní banka nabízí ČSOB Malý úvěr pro podnikatele. ČSOB Malý 

úvěr pro podnikatele je účelový úvěr až na 15 let k financování investic od 50 000 Kč 

do 8 milionů Kč. Úvěr lze využít zejména na pořízení a modernizaci movitých věcí 

(stroje, přístroje, automobily – osobní, užitkové i nákladní) a na pořízení nebo 

rekonstrukce nemovitostí. Tento úvěr je určen pro nové i stávající klienty, poskytuje se 

výhradně v českých korunách na dobu určitou. Primárně se poskytuje s anuitním typem 

splácení. Podmínkou pro přidělení úvěru je zřízení podnikatelského účtu u ČSOB. 

Pro přidělení Malého úvěru pro podnikatele jsou potřeba tyto náležitosti: 

 žádost o úvěr 

 podnikání v oboru alespoň 12 měsíců 

 výpis z živnostenského rejstříku ne starší než 3 měsíce 

 daňové přiznání za poslední účetní období včetně všech příloh 

 doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok 
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 2 doklady totožnosti
49

 

Malý úvěr pro podnikatele lze specifikovat přímo na motorová vozidla. Maximální limit 

2 miliony korun českých lze poskytnout na všechna motorová (kolová) vozidla, osobní i 

nákladní. 5 milionů korun českých lze poskytnout na nákladní auta pro zemědělce a 

stavební firmy, kamiony, přívěsy a dodávky u přepravních firem, letadla, vrtulníky, lodě 

a  prostředky hromadné dopravy – autobusy. 

Maximální úvěrový limit pro provozní financování je počítán na základě kapacity 

splácení pro provozní financování. Kapacita splácení pro provozní financování je 

postavena na stanovení úvěrového limitu prostřednictvím schopnosti klienta splácet, 

která je upravena o vliv kreditního/obchodního obratu klienta. 

V případě našeho klienta byla nabídka při žádosti o úvěr následující: 

Tabulka 4: Podnikatelský úvěr od ČSOB. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název úvěru 
Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek 
za 

vedení 

Úroková 
sazba 
(p.a.) 

RPSN 
Celková 

zaplacená částka 

Malý úvěr pro podnikatele 2 000 Kč 350 Kč 8,90% 12,09% 246 020 Kč 

 

Navržený úvěr Československé obchodní banky byl klientovi po dohodě nabídnut na 5 

let – 60 měsíců. Úvěr je splácen anuitně ve výši měsíční splátky 3997 Kč. Poplatek za 

poskytnutí úvěru činí 0,5% z poskytnuté částky úvěru, nejméně však 2000 Kč. 

V případě předčasného splacení či mimořádné splátky úvěru banka účtuje 2% z výše 

splátky, minimálně však 5000 Kč. Výše úrokové sazby je fixní 8,9% p.a. Tato sazba se 

týká výhradně úvěru s účelovým použitím na motorová vozidla. Pro poskytnutí úvěru si 

klient musí založit podnikatelský účet u ČSOB, na který je mu vyplacena celá částka 

200 000 Kč. Nelze úvěr poskytnout na účet jiné banky. 

5.4 Sberbank CZ 

Sberbank CZ existuje na českém trhu od roku 1993, kdy se datuje vznik společnosti pod 

jménem Volksbank CZ. Od 1. ledna 1997 působí jako samostatná akciová společnost 

s bankovní licencí České Národní Banky. Od března roku 2013 banka působí pod 
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jménem Sberbank CZ. Sberbank CZ je obchodní banka, která nabízí široké portfolio 

finančních produktů a služby v oblasti firemního i osobního bankovnictví.  

Hlavním akcionářem banky je Sberbank Europe AG. Sberbank Europe AG je dceřinou 

společností společnosti Sberbank Rusko. Sberbank Europe AG sídlí ve Vídni a od 

15.2.2012 je jejím jediným akcionářem Sberbank Rusko. Sberbank Europe řídí 

bankovní síť Sberbank v 8 zemích střední a východní Evropy. Jedná se o Slovensko, 

Českou republiku, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko a 

Ukrajinu.  

Sberbank Rusko je největší ruskou bankou, která spravuje přibližně 27% všech 

bankovních aktiv v Rusku. Sberbank Rusko zaměstnává přes 240 tisíc zaměstnanců. 

Zakladatelem a hlavním akcionářem Sberbank je Bank of Russia (Ruská národní banka) 

s podílem hlasovacích akcií 50% plus jedna akcie. Dalšími akcionáři banky jsou fyzické 

i právnické osoby, kterých je více než 245 tisíc.
50

 

,,Sberbank Rusko provozuje největší celostátní síť poboček. Více než 18 400 poboček je 

řízeno 17 oblastními centrálami. Banka má také dceřiné bankovní ústavy v 

Kazachstánu, na Ukrajině a v Bělorusku, pobočku v Indii a zastoupení v Německu, v 

Číně a nejnověji také ve Švýcarsku a v Turecku. Akvizicí Volksbank International v roce 

2012 získala Sberbank navíc zastoupení v dalších devíti zemích střední a východní 

Evropy. 

Sberbank Rusko byla založena v roce 1841. Dnes je moderní bankou s kompletními 

službami, která dokáže uspokojit potřeby různých skupin zákazníků a nabízí jim široké 

portfolio bankovních služeb.“
51

 

Podnikatelský úvěr Sberbank CZ 

Sberbank CZ má pro podnikatele a firemní klienty v nabídce několik možností. Pro 

našeho klienta bude nejvhodnějším produktem FÉR půjčka pro podnikatele. FÉR půjčka 

pro podnikatele je neúčelový úvěr až do výše 1,5 milionu korun s možností splácení 

v pravidelných měsíčních splátkách rozložených až na 5 let. Sberbank CZ také nabízí 

možnost poskytnutí úvěru v EUR. Jedná se o úvěr neúčelový, bez potřeby zajištění. 
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Poskytnutí úvěru probíhá na základě posouzení obratů na účtu, v případě, že jej klient 

má u banky aktivní, nebo lze posuzovat na základě účetních obratů z předchozích let. 

Pro přidělení FÉR půjčky pro podnikatele jsou potřeba tyto náležitosti: 

 daňové přiznání včetně příloh za poslední účetní období 

 potvrzení o bezdlužnosti u finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení 

 vyplněná žádost o úvěr
52

 

Výhodou FÉR půjčky pro podnikatele je poskytnutí úvěru zdarma a vedení úvěrového 

účtu zdarma. Podmínkou je zřízení FÉR konta pro podnikatele. 

V případě našeho klienta byla nabídka při žádosti o úvěr následující: 

Tabulka 5: Podnikatelský úvěr od Sberbank. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název úvěru 
Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek 
za 

vedení 

Úroková 
sazba 
(p.a.) 

RPSN 
Celková 

zaplacená částka 

FÉR půjčka pro 
podnikatele 0 Kč 0 Kč 13,90% 15,10% 279 840 Kč 

 

Navržený úvěr bankou Sberbank CZ byl klientovi nabídnut po dohodě na nejdelší 

možný časový horizont – 5 let. Jedná se o 60 měsíčních anuitních splátek ve výši 4 664 

Kč. Poplatek za poskytnutí úvěru je nulový. Tak jako poplatek za vedení úvěrového 

účtu. V případě změny podmínek ze strany klienta si banka účtuje 8000 korun. 

Sberbank CZ také nabízí možnost bezplatného doplacení úvěru. Výše úrokové sazby 

nabídnuté klientovi je fixní 13,9% p.a. Tato se sazba se týká bezúčelného využití úvěru 

přímo na podmínky klienta.  

5.5 UniCredit Bank 

Banka v České republice působí od 1. ledna 1996 s názvem Vereinsbank CZ a.s. Od 31. 

prosince 1998 změnila název na HypoVereinsbank CZ a.s. K 1. říjnu 2001 se banka 

přejmenovala na HVB Bank Czech republic, a.s. Mezitím byla banka sloučena 

s několika dalšími bankami, které tímto sloučením zanikly. Vznik UniCredit Bank 

Czech republic, a.s. se datuje k 5. listopadu 2007 integrací dvou dosud samostatně 

působících bank na českém trhu a to HVB Bank a Živnostenské banky.  
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Jedná se o silnou a výkonnou evropskou banku s dominantním postavením ve střední a 

východní Evropě. UniCredit Bank je obchodní banka, která nabízí široké portfolio 

služeb jak fyzickým osobám, tak podnikatelům a korporátní klientele. 

UniCredit Bank Czech republic, a.s. patří do skupiny UniCredit. Historie skupiny 

UniCredit sahá až do roku 1473, kdy byla založena Rolo Banca. Z moderní historie 

UniCredit Group je nejvýznamnějším aktem sloučení devíti velkých italských bank a 

následnou integrací s německou skupinou HVB a italskou bankou Capitalia. Poté 

následuje expanze do regionu střední a východní Evropy. Skupina UniCredit s bilanční 

sumou ve výši 1,028 bilionu EUR patří k největším finančním institucím v Evropě. 

Působí ve 22 zemích Evropy přímo a v dalších 27 zemích prostřednictvím obchodního 

zastoupení. UniCredit Group má v Evropě přes 40 milionů klientů, přibližně 10 000 

poboček a 168 000 zaměstnanců. ,,V regionu střední a východní Evropy disponuje tato 

skupina největší mezinárodní bankovní sítí, kterou představuje 4 000 poboček a 

prodejních míst, více než 83 000 zaměstnanců a 28 mil. klientů. Skupina působí v těchto 

zemích: Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 

Chorvatsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, 

Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, 

Ukrajina.“
53

 

Jediným akcionářem UniCredit Bank Czech republic, a.s. je UniCredit Bank Austria 

AG se sídlem ve Vídni a vlastnictvím 100% akcií.
54

 

Podnikatelský úvěr UniCredit Bank 

Pro účely našeho klienta se z nabídky UniCredit Bank nejvíce hodí produkt BUSINESS 

Investiční úvěr pro podnikatele, který je určen k financování drobných investičních 

výdajů pro podnikatele, s minimální délkou podnikání alespoň 12 měsíců a se sídlem na 

území České republiky. Jedná se o neúčelový úvěr do maximální výše 1 milion korun a 

s maximální dobou splatnosti až 5 let. Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr je zdarma. 

Úvěr je čerpán jednorázově na podnikatelský účet klienta. Minimální výše úvěru je 

50 000 Kč. Úroková sazba je sjednávána individuálně s každým klientem a po celou 

dobu trvání úvěru je fixní. Splácení úvěru probíhá měsíčně anuitně. 
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Pro přidělení BUSINESS investičního úvěru pro podnikatele jsou potřeba tyto 

náležitosti: 

 žádost o úvěr 

 podnikat minimálně 12 měsíců 

 nemít závazky po splatnosti vůči Finančnímu úřadu a České správě sociálního 

zabezpečení 

 nebýt v konkurzu či likvidaci 

 průkaz totožnosti 

 daňové přiznání za poslední dvě účetní období 

V případě našeho klienta byla nabídka při žádosti o úvěr následující: 

Tabulka 6: Podnikatelský úvěr od UniCredit Bank. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název úvěru 
Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek 
za 

vedení 

Úroková 
sazba 
(p.a.) 

RPSN 
Celková 

zaplacená částka 

BUSINESS investiční 
úvěr pro podnikatele 0 Kč 0 Kč 14,90% 15,97% 282 343 Kč 

 

Navržený úvěr bankou UniCredit Bank byl sjednán na dobu 60 měsíců – 5 let. Výše 

měsíční splátky činí 4706 Kč. Úvěr bude čerpán jednorázově převedením částky na 

bankovní účet klienta, který si musí otevřít u UniCredit Bank. Úvěr bude splácen 

anuitně. Úroková sazba 14,9% p.a. se týká výhradně na míru klientovi – fyzické osobě 

Josef Hradský. Celková zaplacená částka se všemi náklady činí 282 343 Kč. Úroková 

sazba je fixní po celou dobu trvání úvěru. Banka si nebude účtovat poplatek za vedení 

úvěrového účtu a poplatek za případné předčasné splacení úvěru. 
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6 KOMPARACE PODNIKATELSKÝCH ÚVĚRŮ 

Cílem této části bakalářské práce je komparace všech vybraných podnikatelských úvěrů 

dle vybraných kritérií klienta. Vybrané úvěry budou zkoumány pomocí metody 

rankingu v těchto kategoriích: 

 RPSN 

 úroková sazba 

 poplatek za vedení a správu úvěru 

 poplatek za předčasné splacení 

 výše měsíční splátky 

 celková zaplacená částka 

Dále budou podnikatelské úvěry porovnány pomocí bodovací metody a bude doporučen 

klientovi ten nejvhodnější. 

6.1 Metoda rankingu 

Jedná se o jednorozměrnou metodu srovnávání, která spočívá v tom, že se jako 

kritérium zvolí jeden ukazatel, podle kterého se sledované subjekty seřadí od nejlepšího 

k nejhoršímu. Tím se jedná o nejjednodušší metodu srovnávání, umožňující získat 

alespoň základní představu o vzájemném postavení produktů z různých hledisek. 

Výhodou této metody je její jednoduchost a přehlednost výsledků, naopak nevýhodou 

různá pořadí úvěrů v závislosti na zvoleném kritériu.
55

 

6.1.1 Kritérium RPSN 

Jak je již uvedeno výše, roční procentní sazba nákladů vyjadřuje veškeré náklady úvěru 

vyjádřené jako roční procento z celkové výše úvěru. Proto se jedná o jeden 

z nejdůležitějších ukazatelů při výběru podnikatelského úvěru. V tabulce jsou úvěry 

seřazeny od nejnižšího RPSN po nejvyšší. V tomto kritériu je nejvýhodnější úvěr od 

Komerční banky s 10,9%, následují úvěry od ČSOB (12,09%), Sberbank (15,1%), 

UniCredit bank (15,97%) a Raiffeisenbank (17,57%). 
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Tabulka 7: Srovnání úvěrů dle RPSN. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

RPSN 

1. KB 10,90% 

2. ČSOB 12,09% 

3. Sberbank 15,10% 

4. Unicredit 15,97% 

5. Raiffeisenbank 17,57% 
 

6.1.2 Kritérium úrokové sazby 

Úroková sazba je měřítkem ceny peněz. Určuje kolik procent z dlužné částky za určité 

období je povinen dlužník věřiteli zaplatit. Úroková sazba bývá uvedena nejčastěji 

v procentech za rok (p.a.). Úvěry jsou opět seřazeny od toho nejlevnějšího a tudíž 

nejlepšího pro zákazníka, až po ten nejdražší. 

Tabulka 8: Srovnání úvěrů dle úr. sazby. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úroková sazba 

1. ČSOB 8,90% 

2. KB 10,90% 

3. Raiffeisenbank 12,18% 

4. Sberbank 13,90% 

5. Unicredit 14,90% 
 

6.1.3 Kritérium poplatku za vedení a správu úvěru 

Poplatky za vedení a správu úvěru jsou aktuálním tématem, o kterém se vedou bouřlivé 

debaty a mnoho lidí se kvůli tomuto poplatku soudí. Proto jsem ho sem zařadil. Jedná se 

sice o případné nízké částky, pro klienta jsou ale důležité pro posouzení přístupu banky 

vůči klientovi. Poplatky za případnou správu a vedení úvěru jsou počítány měsíčně. 

Tabulka 9: Srovnání úvěrů dle poplatku za vedení. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poplatek za vedení 

1. KB 0 Kč 

1. UniCredit 0 Kč 

1. Sberbank 0 Kč 

2. Raiffeisenbank 300 Kč 

3. ČSOB 350 Kč 
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6.1.4 Kritérium poplatku za předčasné splacení 

Poplatek za předčasné splacení je jedním z hlavních podmínek klienta. V případě, že se 

naskytne možnost předčasného splacení, vyžaduje klient tuto službu bez poplatku. 

Produkty jsou opět seřazeny od toho nejvýhodnějšího po ten nejméně výhodný 

z hlediska předčasného splacení. O první místo se dělí úvěr Komerční banky 

s UniCredit Bank. 

Tabulka 10: Srovnání úvěrů dle poplatku za předčasné splacení. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poplatek za předčasné splacení 

1. KB 0 Kč 

1. UniCredit 0 Kč 

2. ČSOB 5 000 Kč 

3. Raiffeisenbank 6 000 Kč 

4. Sberbank 8 000 Kč 

 

6.1.5 Kritérium výše měsíční splátky 

Výše měsíční splátky je pro klienta důležitá z psychologického hlediska, klient bude mít 

zájem vybrat úvěr s co možná nejnižší měsíční splátkou. Nicméně údaj o výši měsíční 

splátky není nijak rozhodující, protože závisí na délce splácení úvěru. Podnikatel – 

klient ale upřednostňuje co nejnižší měsíční částku i s ohledem na delší dobu splácení. 

Nejnižší měsíční splátku nabízí klientovi Komerční banka následovaná ČSOB, 

Raiffeisenbank, Sberbank a UniCredit Bank. 

Tabulka 11: Srovnání úvěrů dle výše splátky. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výše měsíční splátky 

1. KB 3 704 Kč 

2. ČSOB 3 997 Kč 

3. Raiffeisenbank 4 467 Kč 

4. Sberbank 4 664 Kč 

5. UniCredit 4 706 Kč 
 

6.1.6 Kritérium celkové zaplacené částky 

Celková zaplacená částka je pro klienta hned po RPSN druhým nejdůležitějším údajem. 

Vyjadřuje celkovou částku, kterou klient bance zaplatí po poskytnutí úvěru. Na této 

částce je přesně na první pohled vidět, o kolik peněz klient úvěr ,,přeplatí“. 
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Tabulka 12: Srovnání úvěrů dle celkové zaplacené částky. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celková zaplacená částka 

1. ČSOB 246 020 Kč 

2. KB 268 392 Kč 

3. Raiffeisenbank 276 620 Kč 

4. Sberbank 279 840 Kč 

5. UniCredit 282 343 Kč 

 

Nejnižší celková zaplacená částka je u podnikatelského úvěru ČSOB, která se tak 

zařadila na první místo. Následuje celková částka zaplacená u Komerční banky, dále 

Raiffeisenbank, Sberbank a UniCredit Bank. 

6.2 Bodovací metoda 

Kromě metody rankingu je potřeba úvěry porovnat i pomocí metody bodovací. U 

bodovací metody byla vybrána nejdůležitější kritéria, které si určil sám klient – fyzická 

osoba Josef Hradský. Těmito kritérii jsou: výše měsíční splátky, počet měsíčních 

splátek, celková splatná částka klientem a RPSN. Pro zjištění nejvhodnějšího 

podnikatelského úvěru pro klienta je potřeba zvolit váhy jednotlivých ukazatelů. Zvolil 

jsem stupnici od 1 do 5, kdy kritérium ohodnocené váhou 1 je nejméně důležité a 

kritérium ohodnocené váhou 5 je pro klienta nejpodstatnější. Nejpodstatnějším 

kritériem pro klienta je RPSN, následované celkovou splatnou částkou, počtem splátek 

a výší jednotlivých splátek. 

Tabulka 13: Výchozí hodnoty pro bodovací metodu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Výše splátky 
Počet 

splátek 

Celková 
splatná 
částka 

RPSN 

Komerční banka 3 704 Kč 72  268 392 Kč 10,90% 

ČSOB 3 997 Kč 60  246 020 Kč 12,09% 

Sberbank 4 664 Kč 60  279 840 Kč 15,10% 

Raiffeisenbank 4 467 Kč 60  276 620 Kč 17,57% 

UniCredit Bank 4 706 Kč 60  282 343 Kč 15,97% 

Váhy ukazatelů 1 2 3 5 

Charakter ukazatelů -1 1 -1 -1 
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Tabulka 14: Bodovací metoda. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Výše 
splátky 

Počet 
splátek 

Celková 
splatná 
částka 

RPSN Součet Průměr Pořadí 

Komerční banka 100 200 275 400 975 244 1. 

ČSOB 93 167 300 361 921 230 2. 

Sberbank 79 167 264 289 799 200 3. 

Raiffeisenbank 83 167 267 248 765 191 5. 

UniCredit Bank 79 167 261 273 780 195 4. 

Váhy ukazatelů 1 2 3 4   
 

  

Charakter ukazatelů -1 1 -1 -1       

 

Bodovací metoda je metoda založená na principu, že bance, která v posuzovaném 

kritériu dosáhla nejlepšího hodnocení, udělíme maximální počet bodů. Ostatním 

bankám poté přidělíme počet bodů, které vypočítáme dle vzorce: 

 při charakteru ukazatele  (+ 1):   bij = ( Xij / Xi,max ) . 100 

 při charakteru ukazatele  ( - 1):   bij = ( Xi,min / Xij ) . 100 

kde:  bij - bodové ohodnocení i-tého subjektu pro j-tý ukazatel 

 Xij – hodnota j-tého ukazatele v i-tém subjektu 

 Xi,max – nejvyšší hodnota j-tého ukazatele v případě ukazatele charakteru (+1) 

 Xi,min – nejnižší hodnota j-tého ukazatele v případě ukazatele charakteru (-1)
56

 

 

Při srovnání podnikatelských úvěrů pomocí bodovací metody vychází jako 

nejvýhodnější úvěr ten, která byl ohodnocen nejvíce body. Nejvíce body byl 

ohodnocen úvěr Komerční banky (975 bodů), proto je na prvním místě. Na druhém 

místě za Komerční bankou následuje úvěr od ČSOB (921 bodů), dále úvěr od 

Sberbank (799 bodů), čtvrtý je úvěr od UniCredit Bank (780 bodů) a poslední je 

podnikatelský úvěr Raiffeisenbank (765 bodů). 

  

                                                 
56

 KISLINGEROVÁ, E. a J. HNILICA. Finanční analýza  krok za krokem. 2005. s. 69. 



 

51 

 

7 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

K vyhodnocení nejvýhodnějšího podnikatelského úvěru pro podnikatele jsem použil jak 

metodu rankingu, tak metodu bodovací. V případě metody rankingu jsem se dohodl 

s klientem na 6 kritériích, které klient vyhodnotil jako pro něj nejvýznamnější. 

V každém tomto kritériu je ale jiné pořadí produktů a každý produkt je výhodný 

v něčem jiném.  

Nejvýznamnějším kritériem pro klienta bylo kritérium RPSN. V tomto srovnání vyšel 

nejlépe Profi úvěr FIX od Komerční banky s nejnižší hodnotou RPSN – 10,9%.  

Dalším důležitým kritériem pro klienta bylo kritérium co nejnižší úrokové sazby, kde 

byl jako nejlépe hodnocený produkt Malý úvěr pro podnikatele od ČSOB s úrokovou 

sazbou 8,9% p.a.  

V kritériu poplatku za vedení a správu úvěru klient upřednostňuje produkt, který je 

ideálně bez měsíčních poplatků za správu a vedení úvěru, protože tento aspekt považuje 

za neuctivé chování bank vůči klientovi. V tomto kritériu se na 1. místě umístily 

produkty tří bank a to Profi úvěr FIX od Komerční banky, BUSINESS investiční úvěr 

pro podnikatele od UniCredit Bank a Fér půjčka pro podnikatele od Sberbank.  

Kritérium poplatku za předčasné splacení si určil klient sám, pro případ, že by došlo na 

situaci, kdy z jakéhokoli důvodu bude chtít zaplatit mimořádnou splátku nebo úvěr 

předčasně splatit. Klient preferuje úvěr s nulovým poplatkem za předčasné splacení. 

V tomto kritériu vyhovují pouze produkty Profi úvěr FIX od Komerční banky a 

BUSINESS investiční úvěr od UniCredit Bank. 

Pro klienta je taktéž důležitá co nejnižší měsíční splátka, aby jeho podnikání nebylo 

zatíženo vysokými splátkami. V tomto kritériu nabízí nejnižší měsíční splátky Profi 

úvěr FIX od Komerční banky. Toto je ale způsobeno tím, že Profi úvěr FIX od 

Komerční banky byl jako jediný nabídnut s možností splácení 72 měsíců oproti všem 

ostatním bankám, které spočítaly splátky na 60 měsíců a které jsou tudíž vyšší. 

Posledním velice důležitým kritériem je kritérium celkové zaplacené částky bance za 

poskytnutý úvěr. V tomto kritériu se nejlépe umístil Malý úvěr pro podnikatele od 

ČSOB s celkovou zaplacenou částkou 246 020 Kč. Následuje Profi úvěr FIX od 
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Komerční banky s částkou 268 392 Kč, dále Podnikatelská rychlá půjčka od 

Raiffeisenbank s částkou 276 620 Kč, Fér půjčka pro podnikatele od Sberbank s částkou 

279 840 Kč a jako poslední se umístil BUSINESS investiční úvěr od UniCredit Bank. 

Z výše uvedeného je patrné, že velice záleží na zvoleném kritériu. Nicméně z 6 

zvolených kritérií podnikatelem vyhovoval nejlépe ve 4 kritériích Profi úvěr FIX od 

Komerční banky. Na základě komparace pomocí metody rankingu bych klientovi 

doporučil Profi úvěr FIX od Komerční banky. 

Další metodou, kterou jsem použil pro vyhodnocení nejvhodnějšího úvěru pro 

podnikatele, je metoda bodovací. Bodovací metoda zohledňuje různé váhy jednotlivých 

kritérií, tudíž je považována za objektivnější než metoda rankingu. Zároveň je bodovací 

metoda mnohem rychlejší. Na základě zpracované tabulky bodovací metodou 

doporučuji klientovi Profi úvěr FIX od Komerční banky, který získal 975 bodů. 

Vyhodnocení bank pomocí bodovací metody: 

1. Komerční banka – 975 bodů 

2. Československá obchodní banka – 921 bodů 

3. Sberbank – 799 bodů 

4. UniCredit Bank – 780 bodů 

5. Raiffeisenbank – 765 bodů 

 

Graf 1: Vyhodnocení bank. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pomocí komparace metodou rankingu i metodou bodovací jsem dospěl k závěru, že 

nejvhodnějším produktem pro podnikatele Josefa Hradského je Profi úvěr FIX od 

Komerční banky. Je to dáno mimo jiné tím, že klient má u této společnosti dlouhé roky 

otevřený podnikatelský účet a banka tak má přesný přehled o jeho obratech za poslední 

roky. Díky tomu je mu schopna nabídnout výhodnější nabídku, než ostatní banky na 

našem trhu, které kromě daňových přiznání z minulých let nemají o solventnosti klienta 

dostatečné informace. 

Nadále je třeba říci, že se jedná o komparaci konkrétních nabídek klientovi Josefu 

Hradskému, protože obchodní banky předkládají návrhy o podnikatelském úvěru až na 

základě předložení potřebných náležitostí a až poté, co udělají scoring klienta. Proto 

v případě komparace pro jakéhokoli jiného podnikatele mohou být výsledky komparace 

zcela odlišné. Výsledky komparace podnikatelských úvěrů totiž závisí na preferencích 

klienta a na konkrétních nabídkách jednotlivých bank, které tyto nabídky předkládají až 

na základě posouzení bonity klienta, oboru podnikání, rizikovosti a specifik daného 

oboru, jeho úvěrové historii a jeho výsledku hospodaření za několik posledních účetních 

období. 
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ZÁVĚR 

V teoretické části bakalářské práce jsem se zabýval problematikou a vymezením 

podnikání, živností, dále problematikou bankovnictví, pojmů v úvěrování a popsal jsem 

jednotlivé typy úvěrů. 

V praktické části jsem se věnoval představení podnikání klienta - OSVČ, který žádal o 

podnikatelský úvěr. Dále jsem se věnoval jednotlivým bankám, u kterých se podnikatel 

rozhodl zažádat o úvěr a jednotlivým podnikatelským úvěrům, které vybrané banky 

klientovi nabídly. Cílem bylo analyzovat a porovnat jednotlivé podnikatelské úvěry a 

podmínky, které bylo potřeba splnit pro jejich poskytnutí. 

Dále bylo využito analýzy a komparace jednotlivých podnikatelských úvěrů pomocí 

dvou metod - a to metody rankingu a metody bodovací. Prostřednictvím těchto dvou 

metod byl vybrán nejvhodnější podnikatelský úvěr podnikateli, na základě jím 

zvolených kritérií. Tímto nejvhodnějším produktem se stal Profi úvěr FIX od Komerční 

banky, který dosáhl nejlepšího výsledku pomocí bodovací metody a zároveň se umístil 

na prvním místě ve 4 ze 6 sledovaných kritérií pomocí metody rankingu.  

Práce by měla být přínosem pro osobu samostatně výdělečně činnou – Josef Hradský. 

Práce by měla klientovi ulehčit orientaci v nabídnutých úvěrech a usnadnit výběr 

nejvhodnějšího z nich, na základě jeho vlastních preferencí. 
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