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ABSTRAKT 

 

Cílem této bakalářské práce je poskytnout celkový přehled v oblasti investičních úvěrů. 

Zaměřuje se na problematiku spojenou s poskytováním investičních úvěrů osobě 

samostatně výdělečně činné, obchodními bankami a družstevními záložnami. Na 

základě zjištěných informací o poskytování těchto finančních služeb v soudobých 

podmínkách České republiky bylo zjištěno, která z níže uvedených institucí poskytuje 

nejvýhodnější investiční úvěr pro osobu samostatně výdělečně činnou.  

 

ANNOTATION 

The aim of this thesis work is to provide an overview of investment loans. The thesis 

focuses on issues related to the provision of investment loans to self-employed person 

by commercial banks and co-operative thrift. On the basis of the information on the 

provision of financial services in the contemporary conditions of the Czech Republic, it 

was found that of the following institutions provides the best investment loan for self-

employed person. 
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ČNB, Obchodní banka, družstevní záložna, osoba samostatně výdělečně činná, úroková 

sazba, investiční úvěr.  
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ÚVOD 

Záměrem  mé bakalářské práce, je snaha podat, co možná nejjasněji informace o 

investičních úvěrových produktech se zaměřením na osobu samostatně výdělečně 

činnou, které jsou nabízeny bankovními a nebankovními institucemi v České republice.  

V posledních letech se snaží čím dál více osob podnikat sama na sebe a stoupá 

tak celkový počet podnikajících osob u nás. Než však podnikatel zahájí podnikání nebo 

má snahu udržet svou podnikatelskou činnost na trhu, měl by mít dostatek finančních 

prostředků, především těch “vlastních“, tedy úspor. Ne vždy se tak ale děje a velká část 

z nich poté nemá dostatečné finanční prostředky na to, aby své podnikání mohla vůbec 

uskutečnit. V dnešní době, je mnoho způsobů, jak finanční prostředky získat.  

V jednadvacátém století, v době, kdy vládnou moderní technologie, stačí jen 

zapnout televizi, mobilní telefon či připojit se k internetu. Kolem nás je nepřeberné 

množství reklam a informací o finančních produktech. Je jen na našem rozhodnutí, 

odkud budeme finanční prostředky čerpat a za jakých podmínek. 

V práci budou porovnávány produkty finančních společností, které reprezentují 

finanční trh z pohledu fyzických osob. Jednu finanční skupinu představují banky, 

druhou záložny. Nejdříve budou vysvětleny základní pojmy, o kterých se v práci hovoří. 

Následným krokem bude samotná analýza konkrétních nabízených investičních 

produktů, mnou vybranými zástupci. Za zástupce obchodních bank byly vybrány, 

Raiffeisenbank, Fio banka a Equa bank.  Za zástupce družstevních záložen Moravský 

peněžní ústav, Peněžní dům a AKCENTA. Zmiňovanou analýzou budou zjištěny 

základní informace o nabízených produktech, které jsou potřebné pro provedení jejich 

srovnání. 

Vzájemné srovnání investičních produktů bude provedeno za pomocí 

srovnávacích metod. První metodou je metoda jednorozměrná Ranking, dle mnou 

vybraných ukazatelů, druhou je metoda vícerozměrná Bodovací a poslední metodou je 

metoda párového srovnání.  

U všech metod budou zvoleny za srovnávací základny celková výše 

poskytovaného úvěru, výše úrokové sazby, výše měsíční splátky a maximální doba, na 

kterou může být investiční úvěr poskytnut. U párového srovnání navíc bude provedeno 

porovnání v rámci dotazníku, kdy bude tázán muž, žena a věkově   
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pokročilejší manželský pár a na základě těchto informací bude zjištěno, co tázána osoba 

při žádosti o úvěr preferuje nejvíce. 

Samotný závěr práce obsahuje závěrečné zhodnocení získaných informací a 

výsledků a následuje vyhodnocení investičních úvěrových nabídek od konkrétních 

obchodních bank a družstevních záložen pro osobu samostatně výdělečně činnou. 
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Vymezení globálního cíle a parciálních cílů 

Globálním cílem bakalářské práce je komparace investičních úvěrových 

produktů, které nabízí vybrané bankovní subjekty a družstevní záložny na území České 

republiky. Následuje vypracování a doporučení investičního úvěru pro osobu 

samostatně výdělečně činnou. 

První část práce se zaměřuje na základní pojmy a definice, ve spojení s 

úvěrovými zdroji financování. Jsou zde rozebírány obchodní banky a také spořitelní a 

úvěrová družstva, působící na území České republiky.  

Druhá část práce se věnuje komparaci investičních úvěrů od vybraných 

obchodních bank spolu s družstevními záložnami. Srovnání bude provedeno za pomoci 

zvolených kritérií: celková výše úvěru, výše úrokové sazby, výše měsíční splátky a 

maximální doba, na kterou je možné úvěr poskytnut. 

V poslední části práce je vypracováno celkové shrnutí a vyhodnocení zjištěných 

informací. Zahrnuje také doporučení nejvhodnějšího investičního úvěru od nabízených 

subjektů pro osobu samostatně výdělečně činnou. 
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1 Teoretické a právní vymezení osoby samostatně 

výdělečně činné v ČR 

Než budou rozebírány jednotlivé rysy investičního financování pro osobu samostatně 

výdělečně činnou, je důležité vymezit, kdo se pod daným názvem skrývá.  

 

1.1 Pojem osoba samostatně výdělečně činná 

Osoba samostatně výdělečně činná není v českém zákoně jednotně definována. 

Daný pojem užívá více pramenů českého právního řádu, jedná se například o: 

 zákon o daních z příjmů - 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o daních z příjmů“) 

 zákon o státní sociální podpoře - 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 zákon o důchodovém pojištění - 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o důchodovém pojištění“) 

 

Ze zákona o živnostenském podnikání lze osobu samostatně výdělečně činnou 

definovat jako osobu, která:
1
 

 je fyzická osoba -  podnikatel 

 dosáhla věku 18 let 

 je způsobilá k právním úkonům 

 bezúhonná 

 vlastní živnostenské oprávnění 

Za velmi důkladné rozebrání pojmu je označován v § 9 odst. 2, zákon o 

důchodovém pojištění. Zmiňovaný odstavec v §9, však definuje osobu samostatně 

výdělečně činnou, pouze pro účely zákona o důchodovém pojištění a to jako osobu, jež 

ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku alespoň 15 let. Dále vykonává 

samostatnou výdělečnou činnost, či při výkonu samostatné výdělečné činnosti 

                                                 
1
 §6 odst. 1. živnostenský zákon 455/1991 Sb. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx#par6
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spolupracuje a lze na ni, dle zákona o daních z příjmů, rozdělit příjmy a výdaje 

dosažené z výkonu této činnosti. 

Zákon definuje samozřejmě i to, co se rozumí výkonem samostatné výdělečné 

činnosti. Pro mou práci je důležitá úprava, která je obsažená v § 9 odst. 3, písm. b) 

„provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního 

zákona“
2
 a v § 9 odst. 3, písm. e) „výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě 

oprávnění podle zvláštních předpisů.“
3
 

Zákon o důchodovém pojištění tuto definici však podmiňuje tím, že příjmy 

dosažené z činností, které jsou uvedeny výše, jsou považovány za příjmy ze samostatné 

činnosti, dle zákona o daních z příjmů.
4
 

V zákoně o daních z příjmů nalezneme části, upravující příjmy fyzických osob, 

ty jsou definovány v § 7 odst. 1 a odst. 2, jako příjmy ze samostatné činnosti a to 

následovně:
 5

 

„(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je 

 a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,  

b) příjem ze živnostenského podnikání,  

c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b),  

d)podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti na zisku.  

(2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je dále  

a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 

včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování 

a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,  

b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,  

c) příjem z výkonu nezávislého povolání.“ 

                                                 
2 
§9 odst. 3. zákon o důchodovém pojištění 155/1995 Sb.  

3
  tamtéž,  

4
 §9 odst. 3. zákon o důchodovém pojištění 155/1995 Sb.  

5
 §6 - §7 odst. 1 a 2. zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. 
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1.2 Osoba samostatně výdělečně činná pro účely bakalářské 

práce  

V první řadě je nutno podotknout, což vyplývá i z obou výše zmíněných úprav, 

že je-li v zákoně či jinde osoba samostatně výdělečně činná zmíněná, vždy se jedná o 

osobu fyzickou.  

Ze zákona o důchodovém pojištění tato skutečnost vyplývá kupříkladu již z 

ukončení povinné školní docházky a dosažení věkové hranice nejméně 15 let. Vyplývá 

taktéž ze zákona o dani z příjmů, a to zařazením vůbec do části daně z příjmů fyzických 

osob.  

Osoba samostatně výdělečně činná je pro nás tedy podnikatelem. Vykonává 

svým jménem a na svůj účet samostatně a zodpovědně výdělečnou činnost, 

živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku. Do této kategorie se tedy mohou zařadit i živnostníci (vlastníci 

živnostenského oprávnění) i OSVČ bez živnosti. Ke jménu může taktéž připojit 

dodatky, charakterizující jeho osobu, avšak tyto dodatky nesmí být klamavé. Výjimku 

tvoří osoba, která jedná vlastním jménem, v tomto případě jedná pod obchodní firmou – 

jménem, který je zapsán v obchodním rejstříku.
6
 

Fyzická osoba, která je samostatně výdělečně činná a jejíž samostatná výdělečná 

činnost spočívá v provozování živnosti dle živnostenského zákona nebo ve výkonu jiné 

činnosti, bude v práci označována dále jen jako „OSVČ. 

 

 

1.3 Vývoj podnikatelů v České republice 

Počet OSVČ, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, 

v České republice nyní prudce klesá. V předešlém roce (2014), ubylo v Česku na 

5000 OSVČ a předloni počet podnikatelů, tedy například soukromých lékařů, umělců 

nebo zemědělců, klesl o 17.000. Ze všech OSVČ klesl o 16.000 na 586.000 počet těch, 

kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní.  

Naopak počet těch, kteří činnost mají jako vedlejší, není pro ně podnikání 

hlavním zdrojem příjmů, stoupl o 11.000 na 386.000. Nejvíce podnikatelů eviduje 

                                                 
6
 §422 nový občanský zákoník 89/2012 Sb. 

http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-volne-vazane.php
http://www.jakpodnikat.cz/osvc-bez-zivnosti.php
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Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v Praze (164.000) a v krajích 

Moravskoslezském (88.000) a Středočeském (131.000).
7
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Vývoj podnikatelů v Česku od roku 1990 do roku 2014 

(Zdroj: FINANCNI NOVINY. [online]. 2015.) 

 

 

  

                                                 
7
 FINANCNI NOVINY. V Česku loni ubylo 5000 podnikatelů, bylo jich 972.000. [online]. 2015. 
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2 Centrální banka a bankovní systém 

Český bankovní systém je charakteristický svým dvojstupňovým uspořádáním, 

to znamená, že se skládá z jedné centrální banky a jí podřízených subjektů. Jelikož 

česká legislativa neodlišuje komerční a investiční aktivity bank, hovoříme o systému 

univerzálním. 

Centrální banka České republiky – Česká národní banka (ČNB), je státní 

nepodnikatelský subjekt s monopolem na emisi hotovostních peněz. Je zřízena Ústavou 

České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb. o České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Taktéž její postavení je zřízeno Ústavou 

České republiky, která zaručuje nezávislost České národní banky v souladu se zákonem 

č.1/1993 Sb.
8
 

Jejím hlavním cílem není dosahovat zisku, ale plnit monetární politiku, přesněji 

podpora zaměstnanosti a ekonomického růstu, udržování cenové stability a stability 

měnového kurzu. Od roku 2006 je do ČNB integrována i oblast regulace a dohled nad 

finančním trhem.
9
 

Druhý stupeň bankovního trhu České republiky se sestává z několika druhů 

subjektů, kteří spolu s centrální bankou tvoří skupinu tzv. měnových finančních 

institucí. Seznam všech měnových finančních institucí, působících v České republice, je 

uveden v příloze 1. 

 

Funkce centrální banky:
10

 

 měnová politika 

 emise hotovostních peněz        

 devizová činnost 

 bankovní dohled a regulace obchodních bank  

 banka bank  

 banka státu 

 dohled na měnovém vývoji 

 

                                                 
8
 CNB. O ČNB. [online]. 2015. 

9
 §1 odst. 1. zákon o bankách 21/1992 Sb. 

10
 REJNUŠ, O. Finanční trhy, s. 78-81. 



18 

 

2.1 Obchodní banky  

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

upravuje podmínky pro jejich vznik, podnikání a zánik, jež mají sídlo na území České 

republiky. Jsou významným článkem v procesu financování, ať už podniků či 

podnikatelů.  Daná část kapitoly proto bude zaměřena právě na ně.  

Z provozně-ekonomického hlediska lze obchodní banky charakterizovat jako 

podniky, které provádí bankovní obchody, čili jejich výstupem jsou služby označované 

jako bankovní produkty.  

Banku tedy ze zákona označujeme jako právnickou osobu, se sídlem na území 

České republiky, která je založena jako akciová společnost přijímající vklady a 

poskytující úvěry a na výkon těchto činností má udělenu bankovní licenci. Dle zákona 

je dále výslovně zakázáno, aby banka fungovala v jiné formě, než ve formě akciové 

společnosti.
 11, 12

 

 

2.1.1 Založení obchodních bank  

Základní podmínkou pro vznik banky v České republice je udělení povolení, 

umožňující provádět bankovní činnosti. Povolení, nebo lépe - licence, je u nás 

udělováno Centrální bankou nacházející se v Praze. Udělena je na dobu neurčitou a je 

nepřevoditelná na jinou osobu.
13

  

 

2.1.2 Banky a jejich význam ve financování 

Díky svému silnému postavení v ekonomickém systému jsou primárním a 

nejčastěji využívaným institucionálním finančním zprostředkovatelem. Hlavní aktivitou 

obchodních bank jsou přesuny volných finančních prostředků k subjektům, které tyto 

prostředky využívají k financování nákladů spojených s jejich podnikatelskou činností.  

Jako základní finanční zprostředkovatel, přijímá od přebytkových subjektů 

peněžní prostředky, které určitým způsobem transformuje a následovně je ve formě 

úvěru poskytuje subjektům deficitním.
14

 Svým chováním banky, do značné míry 

                                                 
11 

DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 15. 
12 

§1 odst. 1-7. zákon o bankách 21/1992 Sb. 
13

 tamtéž, §1 odst. 1-7. 
14

 REJNUŠ, O. Finanční trhy, s. 77. 
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ovlivňují zájem podnikatelských subjektů o externí financování, následně tak celou 

poptávku po penězích. K ovlivňování zájmu společností o financování svých 

investičních úmyslů, využívají banky úrokovou míru, která pro podnikatele představuje 

cenu (náklad) za poskytnutí cizích zdrojů.  

Obecně platí, že s vyšší úrokovou mírou zájem podnikatelů o financování 

prostřednictvím bank klesá. Naopak nižší úroková míra může podnikatele povzbuzovat 

k půjčování si kapitálu.
15

 

Krom činností, které jsou již výše uvedeny, mohou banky vykonávat i činnosti 

další, pokud jim to bankovní licence umožňuje. Činnost obchodních bank je založená na 

přijímání vkladů a poskytování úvěrů, taktéž spočívá v činnostech, jejichž podrobný 

výpis je v zákoně o bankách.  

 

Pro účely práce není nutné, abychom se jimi dopodrobna zabývali. K vytvoření 

představy, co spadá do kompetencí banky, bude dostačující, pokud zde uvedu pouze 

některé z nich, jedná se především o:
 16

 

- poskytování platebních služeb a zúčtování 

- poskytování investičních služeb, investičních činností a vedlejších služeb podle, 

zvláštního zákona a investování do cenných papírů na vlastní účet, 

- obchodování na vlastní účet, 

- finanční leasing, 

- poskytování záruk, otevírání a potvrzování akreditivů, 

- poskytování poradenských služeb v oblasti podnikání, 

- finanční zprostředkování, a jiné. 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 POLIDAR, V. Management bank a bankovních obchodů, s. 217. 
16

 §1 odst. 1-3. zákon o bankách 21/1992 Sb. 
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2.1.3 Bankovní obchody 

V mnoha literaturách se setkáváme s dělením bankovních obchodů i na základě 

toho, jaký dopad mají tyto činnosti na bilanci banky. Vzhledem k rozmanitosti, 

vzájemnému prolínání a kombinacím bankovních produktů, není taková systematizace 

jednoduchým úkolem. Nejčastěji se setkáváme s následujícím dělením:
17

 

 

 Aktivní obchody - v rozvaze banky se odrážejí na straně aktiv. Banka přitom 

vstupuje do postavení věřitele a klient do pozice dlužníka. Vznikají tak různé 

pohledávky, např. při poskytování úvěrů a nákupu dluhový cenných papírů. 

 

 Pasivní obchody - najdeme je v pasivech rozvahy banky. Především jde o 

obchody, při kterých banka získává cizí zdroje. Jedná se tak nejčastěji o příjem 

vkladů a emisi vlastních dluhopisů. Postavení banky a klienta je opačné, než při 

obchodech aktivních.  

 

 Neutrální obchody - tyto obchody v bilanci banky nejsou zaznamenány. Banka 

v takových operacích kapitál nezískává ani nepůjčuje. Příklady takových 

obchodů jsou devizové a směnárenské obchody nebo zprostředkování platebního 

styku. 

 

Z výše uvedeného dělení jsou pro nás zajímavé obchody aktivního charakteru, 

protože právě ty jsou vytvářeny při získávání zdrojů na financování investičních aktivit 

prostřednictvím úvěru. 

 

2.1.4 Úvěrové bankovní produkty 

Hlavním představitelem úvěrových institucí jsou banky. Menší část je pak 

tvořena spořitelními a úvěrními družstvy. Banky mohou uzavírat úvěrové obchody, jak 

s nebankovními subjekty, tak i s bankovními.  

                                                 
17

 DITTRICHOVÁ, J. a J. PTATSCHEKOVÁ. Dvacet let české koruny na pozadí vývoje obchodního 

bankovnictví v České republice, s. 43-46. 
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Za subjekty nebankovní, můžeme označit podnikatele, ať už hovoříme o osobách 

právnických, či fyzických.
18

 Za bankovní subjekty jsou označovány ostatní banky. Při 

poskytování produktů, banka vždy vystupuje jako věřitel. Z hlediska žadatelů se jedná o 

způsob opatřování peněžního kapitálu, z hlediska banky o formu bankovních investic, k 

jejichž realizaci využívá jak vlastních, tak především svěřených peněžních prostředků.
19

 

 

Úvěry poskytované bankami, můžeme rozdělit na:
20

 

 

 Kontokorentní úvěr- úvěr navázaný na kontokorentní účet v bance, který je 

běžným účtem s možností přečerpání tohoto účtu, resp. možností debetního 

zůstatku na účtu.
21

 Kromě úroků z tohoto úvěru si může banka účtovat sankční 

poplatky za přečerpání úvěrového rámce. Klientovi mohou vznikat náklady i 

v období, kdy možnost přečerpání nevyužívá, protože banka musí držet finanční 

zdroje a z tohoto důvodu si účtovat provizi.
22

 

 

 Revolvingový úvěr- úvěr poskytovaný na zvláštním účtu. Je charakteristický tím, 

že je sjednán úvěrový limit a účel čerpání, které se uskutečňuje zpravidla 

v měsíčních intervalech.
 
 

 

 Směnečné úvěry- u těchto úvěrů se banka stává buď vlastníkem směnky, při 

eskontním úvěru nebo směnečným dlužníkem při akceptačním úvěru. Tyto úvěry 

se často využívají při dodavetelsko-odběratelských vztahů. 

 

 Spotřební úvěr- úvěrový produkt, určený pouze fyzickým osobám. Jak již z názvu 

vyplývá, slouží ke krytí spotřebních výdajů obyvatelstva a nákupu předmětů 

spotřeby. Z toho vyplývá, že předmět úvěru neslouží jako prostředek jeho splácení. 

Může mít vlastnosti splátkového, revolvingového nebo překlenovacího úvěru. 

 

                                                 
18

 POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví, s. 424.  
19

 REJNUŠ, O. Finanční trhy, s. 93. 
20

 REVENDA, Z. a kol. Penežní ekonomie a bankovnictví, s. 98-120. 
21

 JÍLEK, J. Finanční trhy a investování, s. 536-537.  
22 

REJNUŠ, O. Finanční trhy, s. 98-99. 
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 Hypoteční úvěr- je určen k financování nemovitosti (její koupě), rekonstrukce 

nebo výstavby. Nemovitosti slouží zároveň jako zástavy tohoto úvěru. Poskytován 

je obvykle dlouhodobě se splatností až několika desítek let, s možností pevného 

nebo variabilního úročení.
23

 

 

 Investiční úvěr- slouží k financování konkrétního investičního záměru 

podnikatelského subjektu. Z toho vyplývá individuální přístup a podmínky 

sjednání úvěru.  

 

 

2.2 Družstevní záložny  

Nejen banky jsou řazeny mezi úvěrové instituce, ale i úvěrní a spořitelní 

družstva (dále již jen družstevní záložny). Fungování těchto institucí upravuje v české 

legislativě Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech, které definují 

družstevní záložny jako družstvo, které na podporu hospodaření svých členů, vykonává 

převážně činnost finanční.  

Těmito činnosti jsou kupříkladu, přijímání vkladů a poskytování úvěrů, záruk a 

peněžních služeb v různých formách. Ty poskytují dále svým členům na uspokojování 

jejich potřeb a dalších služeb.
24

   

Družstevní záložny se všeobecně od bank odlišují především následujícími 

specifickými rysy:
25

  

- nižší požadovaný kapitál, 

- založení družstevních záložen je poměrně jednoduché, 

- nižší náklady na provoz, 

- vyšší zhodnocení vkladů, 

- pomoc členům družstva a uspokojování jejich potřeb a požadavků, 

- využití zisku ve prospěch členů, 

- účast členů družstva na řízení, 

- poskytování dalších služeb, např.: nákup na splátky, leasing, atd.., 

                                                 
23

 KESSLEROVÁ, P. a Š. KLEIN. Jak prodat nemovitost v době krize, s. 101-103. 
24

 §1 zákon o spořitelních a úvěrních družstvech 87/1995 Sb.  
25

 SŮVOVÁ, H. Specializované bankovnictví, s. 277. 
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- při hlasování, je uplatňována zásada - každý člen = jeden hlas, 

- úvěrová družstva mají sociální a společenské poslání.
 
 

 

2.2.1 Založení družstevní záložny 

V komparaci s bankami, je požadavek záložen na kapitál, potřebný k založení 

výrazně nižší. Ačkoliv je kapitál spořitelního družstva tvořen primárně z členských 

vkladů, jejichž členové jsou řazeni převážně mezi klientelu drobnější a z tohoto důvodu 

nemohou být členské vklady příliš vysoké.  

Kapitál družstevních záložen je proto stanoven na výši 35 mil. Kč, zatímco u 

bank je hodnota kapitálu stanovena na 500 mil. Kč.
26

 

 

 

2.2.2 Družstevní záložny a nabízené služby 

V současné době se na trhu České republiky nachází 11 družstevních záložen.  

Tabulka č. 1: Seznam družstevních záložen v ČR a velikost splaceného základního kapitálu k 31.12. 

2014 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle informací jednotlivých družstevních záložen) 

 

Služby záložen, jsou velmi podobné službám, které poskytují banky. Patrný 

rozdíl je v tom, že zatímco banky mohou poskytovat služby široké veřejnosti, 

                                                 
26

 MESEC. Stát chystá likvidaci družstevních záložen. [online]. 2015. 
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družstevní záložny jsou tímto omezené, mohou služby poskytovat pouze svým členům. 

Dalším omezením je množství činností, které záložny mohou vykonávat, není tak 

rozsáhlé, jak je tomu v případě bank.  

Rozdílné jsou také výše úroků na depozitech. V porovnání s bankami, jsou od 

družstevních záložen až příliš vysoké. Tato nákladová položka musí být logicky 

kompenzována úrokovými výnosy z úvěrů, které jsou zpravidla rizikovější, než úvěry 

bankovní. 

 Stejně jako byly rozděleny finanční služby u bank, lze takto rozdělit i finanční 

služby a produkty u družstevních záložen – podle jejich promítnutí se v rozvaze 

subjektu, a to na obchody aktivní, pasivní a neutrální. 

 Aktivní obchody - obvykle jsou spojené s přijímáním úroku (např.: úvěrové 

obchody), 

 Pasivní obchody – jsou spojeny s výplatou úroku (např.: vkladové produkty), 

 Neutrální obchody – z těchto získává subjekt provize či různé poplatky (např.: 

poradenská činnost).
27

  

Další a také častější dělení, je u družstevních záložen podle obsahu produktů:
 28

 

 Produkty platebního styku  

 Depozitní produkty  

 Úvěrové produkty  

 Ostatní produkty a služby (např.: pronájem bezpečnostních schránek, 

poradenská činnost).  

 

Úvěrové produkty tvoří podstatnou část „aktiv“ družstevních záložen. Do této skupiny 

tak patří všechny produkty, které umožňují klienty určitým způsobem financovat.
29

 

 

 

                                                 
27

 ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví I, s. 87. 
28

 §5 Zákon o platebním styku 284/2009 Sb. 
29

 DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 511. 
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3 Podmínky ovlivňující získání investičního úvěru  

3.1 Úvěrový proces 

U většiny případů, probíhá úvěrový proces v pěti základních fázích. V první fázi 

se jedná o rozhovor s klientem, kdy pracovník bankovní či nebankovní instituce 

zjišťuje, jaké má klient požadavky, k jakému účelu má úvěr sloužit a z jakého důvodu o 

něj žádá. V další fázi instituce získávají informace, které jsou potřebné proto, aby 

mohly co nejlépe posoudit a rozhodnout o poskytnutí úvěru.  

Při určení bonity klienta, instituce bankovní i nebankovní posuzují podklady, 

které získaly. Pokud klient vyhověl a jeho žádost byla kladně vyřízena, je úvěr 

poskytnut. V tomto případě nastupuje další fáze, monitorování úvěru. Monitorování trvá 

do doby, dokud není úvěr zcela uhrazen a to včetně úroků, které z něj plynou. Poté je 

úvěrový proces ukončen.
30

 

 

Obrázek č. 2: Úvěrový proces 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Černohorského a Teplého, s. 157.) 

 

3.2 Úvěrová způsobilost podnikatele 

Každý podnikatelský subjekt, který žádá o úvěr, předkládá bance či družstevní 

záložně, údaje o své hospodářské činnosti. Vyplývá to z nutnosti, důkladně a podrobně 

analyzovat úvěrovou způsobilost klienta a snahy kontrolovaným způsobem spravovat 

úvěrové riziko plynoucí z poskytnutí úvěru.
31

  

Pod úvěrovou způsobilostí, rozumíme schopnost dlužníka dostát svých závazků 

a v dohodnutém termínu je splatit. Při určování bonity klienta vychází bankovní i 

nebankovní instituce zejména z účetních dokladů za předchozí roky (především z 

rozvahy a výsledovky).
32  

 

                                                 
30

 ČERNOHORSKÝ, J. a P. TEPLÝ. Základy financí, s. 157-158. 
31

 POLIDAR, V.  Management bank a bankovních obchodu, s. 217. 
32

 POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví, s. 374-375. 



26 

 

3.2.1 Úvěrový registr 

Za velmi užitečného pomocníka, který je užíván při stanovení bonity klienta, je 

považován úvěrový registr. Jedná se o databázi, díky které si bankovní i nebankovní 

instituce a ostatní instituce, mohou mezi sebou vyměňovat informace o klientech. 

Nejčastěji se instituce i banky zajímají, zda dlužník plní své závazky včas a v plné 

výši.
33

 

Jedná se tedy o nástroj, který napomáhá k jednoduššímu rozhodování při 

poskytnutí úvěru. Rozhodujícím registrem umožňující posouzení úvěru schopnosti 

klienta v České republice je Centrální registr úvěrů České národní banky. Krom něj, 

působí v ČR také Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr 

klientských informací, Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům a Centrální 

registr dlužníků České republiky.
34

 

 

3.3 Účel úvěru 

Při účelových úvěrech, je třeba v žádosti a smlouvě uvést účel úvěru. Pokud je 

ve smlouvě vymezen, pak banka či záložna, mohou omezit poskytnutí peněžních 

prostředků pouze na plnění závazků dlužníka, převzatých v souvislosti s tímto účelem.
35

 

Pro podnikatele to znamená značné omezení v manipulaci se získanými finančními 

prostředky, protože ti, kteří žádají o úvěr bez určení účelu, nemusí finanční prostředky 

získat. Uvedením účelu úvěru, podnikatel tedy zvyšuje své šance získat konkrétní úvěr. 

 

3.4 Způsob splácení 

Záleží na rozhodnutí podnikatele, jakou formu úvěrového financování zvolí. Ve 

značné míře jej může ovlivnit splátkový kalendář, přesněji výše splátky, úroku a platby. 

Při vzájemném jednání může banka či družstevní záložna podnikateli přizpůsobit 

způsob splácení, které je ovlivněno potřebami a podmínkami obou zúčastněných stran. 

 Základní způsoby splácení a rozvržení splátek s úroky, můžeme shrnout do 

následujících možností: 

                                                 
33

 JÍLEK, J. Finanční trhy a investování, s. 565. 
34

 ZATLOUKAL, J. Úvěrové registry v Česku. [online]. 2015. 
35

 tamtéž, 
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 Jednorázové splacení úvěru, kdy dojde ke splacení jistiny jednou splátkou v době 

splatnosti. Z důvodu, že jistina není splácená průběžně, úroky zůstávají po celou 

dobu v konstantní výši. Tuto variantu řadíme mezi nejnákladnější. 

 

 Splátkový plán se stejnou výškou splátky, který spočívá v průběžných splátkách 

jistiny ve stejné výšce. Základ, ze kterého se počítá úrok, postupně klesá, proto se 

považuje takový splátkový plán mezi levnější varianty. 

 

 Splátkový plán se stejnou výškou platby tak, jak předešlý, patří k nejlevnějším 

variantám. Zatímco platba zůstává konstantní, výše splátky postupně roste a výše 

úroku klesá. 

 

 Splátkový plán s pravidelně rostoucí výškou splátky, je podobný předchozímu 

plánu. Odlišné je v tomto případě tempo růstu splátky a měnící se výše platby.
36

 

 

3.5 Způsob zabezpečení 

Zajištění úvěru bankou nebo záložnou, můžeme chápat v širším pojetí jako 

nástroj k zamezení ztrát v případě, že nastane platební neschopnost klienta - dlužníka. V 

užším slova smyslu, pod zajištěním rozumíme konkrétní formy úvěrového zabezpečení. 

Zajištění úvěru lze uskutečnit prostřednictvím úvěrového pojištění, úvěrových derivátů 

a dalších forem, které jsou významné i pro podnikatele, žádající o úvěr.
37

  

Bankovní úvěrové zajišťovací instrumenty, poskytují v případě nesplácení úvěru 

dlužníkem bance a družstevní záložně nárok na určité plnění. Z hlediska povahy 

instrumentu je dělíme na osobní a věcné. Příkladem osobního zabezpečení je ručení a 

bankovní záruka.
38

  

Podstatou věcných forem zabezpečení je právo na určité majetkové hodnoty 

toho, kdo zajištění poskytuje (zpravidla příjemce úvěru).
39

 Z těchto forem je nejčastěji 

využíváno zástavní právo k nemovitostem, movitým věcem, pohledávkám, atd. 

                                                 
36

 REJNUŠ, O. Finanční trhy, s. 96-97. 
37

 PUCHINGER, Z. Bankovnictví I, s. 104. 
38

 REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 129. 
39

 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 461. 
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3.6 Úroková sazba 

Rozhodování podnikatelského subjektu, při sjednávání úvěru a následném 

posuzování nabídek od jednotlivých bank a záložen, je úzce spojen s výší úrokové 

sazby. Ta se odvíjí především od obecné úrovně úroků v ekonomice, doby splatnosti 

úvěru, bonity klienta, objemu půjčených prostředků, apod.  

Obecně platí, že úroková sazba sjednávána u dlouhodobých úvěrů je vyšší, jak u 

úvěrů krátkodobých.
40

 Za touto skutečností stojí fakt, že banka i záložna podstupuje 

větší riziko nesplacení úvěru při delší době splatnosti a dlouhodobé snížení vlastní 

likvidity, poskytnutím dlouhodobého úvěru.  

Dále se výše úrokové sazby odvíjí také od jednotlivých typů úvěrů z hlediska 

jejich zabezpečení. Úvěr, který je zajištěn ručitelem nebo nemovitostí je pro věřitele 

tedy banku či záložnu méně rizikový a bývá podnikateli poskytnut zpravidla při nižší 

úrokové sazbě. Naopak nejvyšší riziko je spojeno s nezajištěnými bezúčelovými úvěry s 

delší dobou splatnosti. To automaticky vede k podstatně vyšším úrokovým sazbám. 

Nabízené úrokové sazby od bank a záložen jsou stanoveny buď pevně (fixně) nebo 

pohyblivě (variabilně).
41

 

Fixní úroková sazba bývá zpravidla sjednána při krátkodobých a střednědobých 

úvěrů. Její výška je pak garantována na celé období splatnosti úvěru. Pokud je fixní 

sazba dohodnutá při dlouhodobém úvěru na méně, než je doba splatnosti úvěru, po 

uplynutí doby fixace se změní a opět zafixuje na další období. 

Ve většině případů se pevná úroková sazba využívá pouze u úvěrů hypotečních. 

Výše pohyblivých úrokových sazeb se u OSVČ a právnických osob stanovuje 

individuálně, přesněji řečeno na míru každému subjektu.
42

 

Variabilní úroková sazba skládá z pevné a pohyblivé složky. Zatímco pevná 

složka představuje úrokovou sazbu platnou po celou dobu úvěrového vztahu, variabilní 

složka je vyjádřena jako referenční úroková sazba. Celková výše úrokové sazby je 

vyjádřena součtem obou složek. Poskytnutí a čerpání úvěru představuje celý proces 

vzájemně provázaných činností.
43

 

 

                                                 
40

 DVOŘÁK, P., J. MÁLEK a kol. Finanční matematika pro každého, s. 51.  
41

 POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy, s. 289-293. 
42

 REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 129-132. 
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 KAŠPAROVSKÁ, V. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly, s. 115-120. 
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4 Investiční úvěr 

Investiční úvěr, jedná se zpravidla o zajištěný úvěr, který slouží k financování 

převážně hmotného, ale i nehmotného investičního majetku. Doba, na kterou může být 

úvěr poskytnut, se pohybuje od jednoho roku do deseti let (samozřejmě někdy je možné 

i déle). Patří tak mezi úvěry středně, až dlouhodobé a návratnost investice je zde 

postupná, spojená s postupným přenášením hodnoty majetku do nových výrobků či 

služeb. 

Specifikem investičního majetku je jeho zaměřenost na dané místo a 

neschopnost proměnit se na majetek. Slouží proto jako věcná záruka úvěru. Následkem 

je i to, že zdroje na splacení nevzniknou najednou, jako je tomu u provozního úvěru 

prodejem zboží, ale postupně v podobě zisku z investice nebo odpisů.
 44

 

 

4.1 Riziko investičního úvěru 

Jedním z rizik daného úvěru je skutečnost, že se na něj nevztahují ustanovení 

zákona o spotřebitelském úvěru a věřitel si tak smí „dovolit“ téměř vše od 

blankosměnek po minimální informace, atd.  

Dalším, neméně podstatným rizikem je, že investiční úvěr nelze v budoucnu 

zahrnout do insolventního návrhu, a to z toho důvodu, že na dluhy z podnikání se 

nevztahuje institut oddlužení. Při podpisu této úvěrové smlouvy se tak dlužník 

dobrovolně vzdává poslední šance jak vyřešit situaci předlužení. Pokud subjekt vážně 

nepodniká a úvěr na své podnikání nepotřebuje, v žádném případě by neměl podepsat 

smlouvu o investiční úvěr.
45

 

 

4.2 Průběh poskytnutí a čerpání investičního úvěru 

Pokud klient úspěšně obstojí hodnocením úvěruschopnosti, je mu úvěr přidělen. 

Uzavírá ho banka či záložna v pozici věřitele s klientem, který je v pozici příjemce 

úvěru (dlužníka), pomocí úvěrové smlouvy. Z toho vyplývá závazek věřiteli, poskytnout 

sjednaný obnos peněžních prostředků dlužníkovi, který je pro změnu povinen tuto 
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 FIREMNÍ FINANCE. Provozní a investiční úvěry. [online]. 2015. 
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 HŮLE, D. Pozor na nekorektní úvěrování, s. 7. 
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částku i s úroky vrátit, a to ve sjednané lhůtě. Úvěrová smlouva má při sepisování tyto 

zásadní body:
46, 47 

 

 Stanovení stran 

Věřitel je banka, dlužník je klient – neboli příjemce úvěru. 

 

 Výše úvěru a sjednána měna 

V níž bude úvěr poskytnut a není-li dohodnuto, patří zde i v jaké podobě bude úvěr 

splacen. Investiční úvěr je možno členit dle měny na úvěr poskytnutý v českých 

korunách a v cizí měně (např.: EURO, ostatní cizí měny).  

 

 Délka čerpání úvěru  

Během sjednané lhůty musí věřitel na požádání poskytnout finanční prostředky, 

nebo na klientův účet, dle stanovených pravidel (např. proplácení faktur), či ve 

stanovených intervalech dodávat. Pokud lhůta stanovená není, může dlužník nárok na 

finanční prostředky uplatňovat do té doby, dokud smlouvu on nebo banka nevypoví.
48

 

Investiční úvěry dle délky čerpání, můžeme rozlišit na úvěry krátkodobé, které jsou 

poskytnuty do jednoho roku podnikateli, dále střednědobé, kdy je lhůta poskytnutí od 

jednoho do pěti let, a poslední jsou úvěry dlouhodobé, které jsou podnikateli poskytnuty 

na dobu delší, jak pět let.
49

 

 

 

 Účel úvěru  

Stanovuje se při úvěrech účelových, protože u úvěrů neúčelových banku nezajímá, 

na co konkrétního dlužník poskytnuté finanční prostředky užije. Poskytnuté peněžní 

prostředky mohou být použity pouze na aktivity s ním spojené. Pokud je dlužník 

použije na něco jiného, banka může od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení 

prostředků i s úroky.  
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 JANDA, J. Jak žít šťastně na dluh, s. 79-83. 
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 DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 537-539. 
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 PULPÁNOVÁ, S. Komerční bankovnictví v České republice, s. 295. 



31 

 

 Doba a způsob splácení  

Stanovuje jakým způsobem a v časovém rozpětí, bude splacena jistina i s úroky. 

Dlužník je povinen úvěr splatit do stanoveného termínu a úroky za období od poskytnutí 

do vrácení finančních prostředků. 

 

 Výše úrokové sazby  

Úroková sazba bývá nejčastěji stanovena v procentech na roční bázi (p.a.). Pokud je 

zvolen režim splácení přes splátky, každou splátkou má být uhrazen i úrok. Pokud je 

sazba dána za delší období než jeden rok, úroky jsou splatné ke konci následujícího 

kalendářního roku. Pokud způsob splácení není blíže specifikován, úrok je splatný v 

termínu úvěru.
50

  

 

 Zánik úvěrové smlouvy 

K zániku smlouvy může dojít několika způsoby:  

a) splněním smlouvy - řádně splacení úvěru i s úroky 

b) dohodou mezi bankou a klientem 

c) odstoupením od smlouvy - při nesplnění stanovených podmínek ve smlouvě 

d) výpovědí - kterékoliv ze smluvních stran. Vypovězení dlužníka má 

okamžitou platnost, u banky je to konec kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, kdy byla výpověď doručena dlužníkovi.
51
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4.2.1 Žádost o úvěr u bankovních institucí 

Na začátku každého úvěrového vztahu mezi bankou a klientem, je podání 

žádosti o úvěr, po němž následuje uzavření úvěrové smlouvy. Právě v těchto dvou 

fázích úvěrového procesu jsou stanoveny podmínky, které ovlivňují parametry úvěru, a 

tedy i příležitosti podnikatele na získání co nejvýhodnější nabídky.  

Investiční úvěr je určen pro osoby právnické, ale i fyzické, jež jsou podnikateli 

s trvalým bydlištěm na území ČR a dále jej mohou využít malé i velké firmy. Některé 

instituce mohou poskytovat dané úvěry i cizincům, avšak i ti musí mít trvalý pobyt v 

ČR. 

Při žádosti o poskytnutí úvěru, se mohou požadované podklady u různých bank 

a společností lišit. Většinou je ale nutné doložit tyto podklady: žádost o investiční úvěr, 

identifikační doklady, u OSVČ navíc také živnostenský list, doklady prokazující příjem, 

podklady vztahující se k účelu úvěru. U většiny bankovních institucí je navíc 

podmínkou také, aby žadatel o úvěr měl u bankovní instituce založen svůj účet.
52

 

 

 

Dále banka vyžaduje k žádosti o investiční úvěr:
53, 54

 

 podepsanou a kompletně vyplněnou žádost o úvěr, 

 doložení aktuální výše dluhů (případně bezdlužnosti) a to potvrzením 

z finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, 

 výpis z bankovního a nebankovního registru dlužníků, případně výpis 

z centrálního registru dlužníků, 

 kladný výsledek hospodaření, 

 předložení podnikatelského záměru, 

 určité procento vlastních zdrojů (hlavně u investičních a hypotéčních úvěrů) a 

 doklad o pojištění zastavovaných nemovitostí, jedná-li se o úvěr zajištěný 
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4.2.2 Žádost u družstevních záložen 

Rozdíl mezi žádostí o úvěr u družstevních záložen a bankovních institucí tkví v 

tom, že zvolí-li podnikatel nabízený investiční úvěr od záložen, musí se stát nejdříve 

jejím členem. Podmínky členství jsou následující:
55

 

1) Členství vzniká dnem, kdy bylo družstvo založeno, popřípadě se může členem 

osoba fyzická či právnická stát, pokud podá písemnou přihlášku. 

 

2) Přijetím do družstva jako člena, vzniká osobě členství, musí zde však uhradit 

základní členský vklad, který se může u různých družstevních záložen lišit, 

minimální částka činí 1 Kč. Její přijetí za člena družstva, musí být schváleno 

představenstvem nebo jím pověřeným zástupcem. 

 

3) Členství poté vzniká dnem, kdy došlo ke splnění všech podmínek. 

Úvěry nabízené družstevními záložnami se mohou oproti bankovním, 

vyznačovat o něco vyššími úrokovými sazbami a také přísnějším zajištěním. Naopak 

v případě úvěrové žádosti, přistupují ke klientovi více benevolentním způsobem a jsou 

ochotny žadateli tolerovat i mírné „prohřešky“. V některých případech záložny 

nepožadují kupříkladu po klientovi vzornou platební morálku v minulosti a přivřou oči i 

nad negativním záznamem v úvěrovém registru.
56

 

Žadatel při žádosti o úvěr postupuje téměř stejně jako je tomu při žádosti o úvěr 

u bank. Důležité je, aby předložil své identifikační doklady, včetně živnostenského listu. 

Dále musí žadatel poskytnout potřebné dokumenty k případnému schválení úvěru, jedná 

se o: 

 Vyplněnou a podepsanou žádost o poskytnutí úvěru pro OSVČ  

 Daňové přiznání a výkazy z podnikatelské činnosti za poslední 2 roky činnosti 

 Aktuální účetní výkazy za rok, ve kterém je podávána žádost o úvěr 

 Podnikatelský záměr  

 Podklady související s projektem (kupní smlouva, apod.)  

 Vyčíslení stávajících závazků (úvěry, hypotéky, leasing, debetní karty apod.).  
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 doložení aktuální výše dluhů (případně bezdlužnosti) a to potvrzením 

z finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení 

 výpis z bankovního a nebankovního registru dlužníků, případně výpis 

z centrálního registru dlužníků. 
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5 SROVNÁVACÍ METODY  

Abychom mohli lépe a snáze porovnat banky s družstevními záložnami, 

využijeme bonitního matematicko-statistického modelu k vytvoření tzv. Matice 

analyzovaných objektů a jejich ukazatelů. Tato matice se sestavuje následujícím 

způsobem: 
57

 

 

1) Výběr nabízených produktů, které budou podrobeny srovnání,  

2) výběr ukazatelů, které budou sloužit k vzájemné komparaci,  

3) určení charakteru jednotlivých ukazatelů, které se provádí: 

 Je-li požadováno, aby ukazatel měl co nejvyšší hodnotu, je mu přidělen charakter [+1] 

a naopak. Je-li požadováno, aby měl ukazatel hodnotu co nejnižší, je mu přidělen 

charakter [-1]. 

4) jednotlivým ukazatelům přidělení vah, vymezující jejich význam,  

5) sestavení matice analyzovaných produktů. Matice analyzovaných objektů a jejich 

ukazatelů, můžeme vyjádřit v podobě tabulky: 

 

Tabulka č. 2: Výchozí matice matematicko-analytických metod pro vzájemné porovnání firem 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Hlinici a Kislingerové, s. 61.)
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5.1 Jednorozměrná metoda 

Patří mezi srovnávací metody, které jsou považovány za jednodušší. Mezi 

jednorozměrné metody patří Ranking, který se provádí dle vybraného ukazatele. Princip 

spočívá ve výběru jednoho určitého ukazatele jako základ, díky němuž se srovnávané 

produkty seřadí od nejlepšího po nejhorší. Získáváme tak základní představu o 

porovnávaných produktech od různých subjektů.  

Výhodou této metody je přehlednost a jednoduchost získaných výsledků. Za 

nevýhodu můžeme považovat seřazení produktů pouze dle jednoho kritéria, a proto je 

nutné provést i další srovnání za pomoci jiných metod, při kterých lze užít vícero kritérií 

tak, abychom získaly lepší představy o porovnávaných produktech.
58

 

 

 

5.2 Vícerozměrná metoda 

Mezi metody vícerozměrné, které mají schopnost posouzení produktu za pomocí 

vícero kritérií najednou, patří: 

- Metoda jednoduchého součtu pořadí 

- Metoda jednoduchého podílu 

- Metoda bodovací 

- Metoda normované proměnné  

- Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu 

 

V práci bude užito metody bodovací, protože ji je možno využít k posouzení 

jednotlivých produktů. Metoda je založena na principu: produkt, který dosáhl nejlepšího 

umístění při posouzení pouze jednoho kritéria, získává 100 bodů. Ostatním produktům 

jsou body přiřazeny dle následujících kritérií:
59

  

 Je-li pozitivní růst ukazatele [+1]: bij = (Xij/Xi,max) x 100 

 Je-li pozitivní pokles ukazatele [-1]: bij = (Xi,min/Xij) x 100 
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Kde:  

bij - bodové ohodnocení i-tého produktu pro j-tý ukazatel,  

Xij - hodnota j-tého ukazatele v i-tého produktu,  

Xi,max - nejvyšší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocena 100 body) v případě charakteru 

[+1],  

Xi, min - nejnižší hodnota j-tého ukazatele, (ohodnocena 100 body), pokud má ukazatel 

charakter [-1].  

 

Následně je potřeba vypočíst vážený aritmetický průměr bodů, přidělených produktu za 

jednotlivé ukazatele. Pro výpočet při jednotkových a diferencovaných vahách platí 

následující vzorce:
60

  

     
 

   
    

 

    
        
 
   

    
   

 

 

Produkt, jehož integrální ukazatel dosáhne nejvyšší hodnoty, bude vyhodnocen jako 

nejlepší.  

 

5.3 Metoda párového srovnání 

Díky této metodě jsou zjišťovány preferenční vztahy dvojic kriterií. V 

nejjednodušší modifikaci této metody srovnávání je cílem zjistit pro každé kritérium, 

počet jeho preferencí, vzhledem ke všem ostatním kritériím souboru. 

Pokud je jedno kritérium považováno za preferovanější než druhé, je mu 

přidělena hodnota 1. Vycházíme dle schématu uvedeného níže, kde porovnáváme K1 a 

K2.  K1 je v tomto případě považováno za preferovanější než K2, proto je v buňce u 

řádku K1 a příslušného sloupce K2 přiřazena hodnota 1.  

V případě porovnání K1 a K3, kde K1 je nyní méně preferované, je v buňce 

řádku K1 a sloupci K3 hodnota 0. Srovnání probíhá za pomoci tzv. matice preferencí, 
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kdy počet preferencí je pro každé kritérium rovno součtu jedniček řádku konkrétního 

kritéria a nul v jeho sloupci.
61

 

 

Tabulka č. 3: Příklad matice preferencí u párového srovnávání kritérií 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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6 Analýza nabídek investičních úvěrů na českém trhu 

Výše uvedená kapitola měla za úkol porovnat sektor záložen a sektor bank jako 

celky. V této kapitole dojde již k analýze jednotlivých zástupců odvětví a jimi 

nabízených investičních úvěrů.  

Za zástupce družstevních záložen jsou vybrány: Moravský peněžní ústav, 

Peněžní dům a AKCENTA. Analyzovanými bankami budou Raiffeisenbank, Fio banka, 

a Equa bank. Všechny údaje jsou analyzovány na základě veřejně dostupných 

informací, které byly získány pomocí internetových stránek jednotlivých bank a 

nebankovních institucí, reklamních letáků, či emailového a telefonického kontaktu. 

V dané části také uvedu základní informace o každé společnosti a popíši nabídky 

investičních úvěrových produktů od vybraných subjektů. Získané informace budou 

v následné části také vyhodnoceny a mezi sebou porovnány. Pro účely srovnání 

investičních úvěrových produktů uvedu i konkrétní výši požadovaného investičního 

úvěru pro OSVČ
62

, která činí 700 tis. Kč s požadovanou maximální dobou splatnosti 

(dle nabídky jednotlivých společností). Získané finanční prostředky OSVČ využije na 

pořízení strojů do fitness centra.  

Co se týče výše úrokové sazby u jednotlivých investičních úvěrů od bankovních 

institucí a družstevních záložen, je zpravidla stanovena individuálně a to dle bonity 

klienta a také výše poskytované zástavy, pokud je požadována. Aby bylo možné 

investiční úvěry mezi sebou vůbec porovnat, je úroková sazba stanovena jako uváděné 

minimum z dostupných informací, (pokud nebude možné, úrokovou sazbu zjistit jinak).  

V praktické části bude uvedena komparační analýza a dojde zde ke zhodnocení 

zjištěných výsledků. 
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6.1 Obchodní banky  

Vybranými zástupci obchodních bank, u kterých bude porovnána investiční 

úvěrová nabídka, jsou:    

 Raiffeisenbank, a.s.,  

 Fio banka, a.s., 

 Equa bank, a.s.  

 

6.1.1 Raiffeisenbank, a.s. 

Raiffesein banka a.s. je součástí Raiffesein Bank International AG. Od roku 

1993, působí na českém trhu, avšak samotný název Raiffesein má ve světě více, jak 140 

letou tradici.  

 

 

Obrázek č. 3: Logo Raiffeisen banky 

 

Jedná se o pátou největší banku na trhu České republiky, která v současnosti 

spravuje aktiva za více než 200 miliard korun a vlastní 124 poboček po celé ČR.
63

 

Banka pravidelně získává ocenění především za svou dynamiku a internetové 

bankovnictví, jež je také považováno za nejlepší na trhu. Raiffeisenbank a.s., se snaží 

od samého počátku aktivně nabízet své služby s důrazem na zohlednění specifických 

potřeb klientů a to v různých regionech.
64

 

Nabízené služby pro OSVČ od Raiffesenbank, a.s.:
65

 

 Neúčelový úvěr 

 Zajištěný neúčelový úvěr 

 Zajištěný investiční úvěr 
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Neúčelový úvěr 

Úvěr určený pro podnikatele, či malé firmy
66

 vhodný k financování provozních i 

krátkodobých investic klienta. Patří k rychlému a jednoduchému způsobu, jak může 

podnikatel získat peníze na své podnikání. Podmínkou získání úvěru je roční obrat 

podnikatele v minimální výši 300 tis. Kč.  

Po celou dobu splácení úvěru je sjednána fixní úroková sazba, která se pohybuje 

od 6-12,5% a v případě čerpání úvěru do jeho maximální výše 3 mil. Kč, není nutné 

úvěr zajišťovat zástavním právem k nemovitostem. Maximální doba splatnosti úvěru, je 

stanovena na 60 měsíců a výhodou je Za jisté výhody můžeme u úvěru považovat 

pojištění podnikatelů, které je již zahrnuto v ceně, pro případ pracovní neschopnosti, 

proti riziku smrti a trvalých následků způsobených úrazem.
67

 

 

Zajištěný neúčelový úvěr 

Velmi obdobné, jak u předchozího úvěru, taktéž je určen pro podnikatele, či 

malé firmy a vhodný k financování provozních i krátkodobých investic. Podmínkou 

získání úvěru je taktéž roční obrat podnikatele v minimální výši 300 tis. Kč.  

Odlišuje se od předchozího úvěru svou  maximální výši čerpání, která je 

stanovena na 7 500 mil. Kč a také výhodnou úrokovou sazbou, která se pohybuje od 

4,3-7,4% díky zajištění nemovitosti. Maximální doba splatnosti, je stanovena stejně, jak 

u předchozího úvěru na 60 měsíců a taktéž jak u předchozího můžeme u úvěru 

považovat za výhodu pojištění podnikatelů, které je již zahrnuto v ceně, pro případ 

pracovní neschopnosti, proti riziku smrti a trvalých následků způsobených úrazem. 
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Zajištěný investiční úvěr 

Investiční úvěr je na rozdíl od úvěrů neúčelových charakteristický tím, že nabízí 

nižší úrokové sazby, které se pohybují od 3,3-6,3% p.a. a také má delší dobu splatnosti, 

jež činí 15 let. Jedná se o dlouhodobou investici do podnikání, kterou mohou 

podnikatelé využít, kupříkladu k rozšíření výroby, vybavení kanceláře či nakoupení 

nových strojů.  

Splácení úvěru probíhá v předem domluvených pravidelných splátkách, 

podnikatel tak ví, kolik za úvěr zaplatí. Bude-li podnikatel čerpat úvěr do výše 3 mil. 

Kč, není zde nutnost zajištění v podobě nemovitosti. Maximální výše úvěru je zde 

stanovena na 7 500 mil. Kč. Za jisté výhody můžeme u úvěru považovat pojištění 

podnikatelů, které je již zahrnuto v ceně, pro případ pracovní neschopnosti, proti riziku 

smrti a trvalých následků způsobených úrazem. 

 

Tabulka č. 4: Nabízené Investiční úvěry od Raiffeisebank a.s. 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Poplatky související s poskytnutím úvěru: 

Částka za zpracování žádosti se pohybuje od 4 tis. Kč výše (0,5% z poskytnuté 

výše úvěru). Banka nabízí možnost předčasného splacení úvěru za poplatek, který činí 

2% z celkové výše předčasné splátky, nejméně však 6 tis. Kč. Výše úrokové sazby 

5,29% p.a. byla vypočítána kalkulátorem na stránkách banky. Tato výše se týká úvěru 

bez zajištění a účelu.  
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V případě varianty se zajištěním, nabízí banka roční úrokovou sazbu o 1% nižší. 

Pro poskytnutí úvěru musí mít klient u banky otevřený bankovní účet. Pokud klient 

zapomene úvěr kupříkladu splácet, za každou upomínku, která přijde, zaplatí 500 Kč.
68

 

 

Podmínky získání úvěru od Raiffeisenbank, a.s. 

 Dosažení věku 18 let, 

 Trvalý pobyt na území ČR (u cizích státních příslušníků musí být doloženo 

povolením k pobytu na území ČR, 

 Předložení průkazu totožnosti, 

 Doložení jednoho platného daňového přiznání, za minulé účetní období, 

 Finanční výkazy: rozvaha a výkaz zisků a ztrát (výsledovka), 

 Potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění. 

 

Pro výběr a srovnání nejvhodnějšího investičního úvěru jsem zvolila následující 

parametry. Výše úvěru je stanovena na 700 tis. Kč s maximální dobou splatnosti. 

Podnikatel by získané finanční prostředky využil na pořízení strojů do svého fitness 

centra.  

 

Tabulka č. 5: Přehled úvěrových produktů od Raiffeisebank a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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6.1.2 Fio banka, a.s. 

Z dané trojice vybraných bank, patří Fio banka a.s., mezi banky nejmladší. Svou 

činnost zahájila v roce 1993 jako finanční skupina Fio a o tři roky později začala 

poskytovat služby jako družstevní záložna. Bankovní licenci od ČNB, získala v roce 

2010 a stala se tak Fio bankou.
69

 

Na českém trhu má svou výjimečnost, což je dáno tím, že není vlastněná 

zahraniční bankovní skupinou a zůstává tak ve vlastnictví českém. 

 

 

Obrázek č. 4: Logo Fio banky, a.s. 

 

Banka klade velký důraz na nízké provozní náklady a maximální automatizaci, 

proto tak může poskytovat běžné bankovní služby svým klientům a to zcela bezplatně. 

Hlavním zdrojem výnosů Fio banky nejsou bankovní poplatky, ale rozdíl mezi přijatými 

úroky z úvěrů a vyplacenými úroky na vkladech. 

Počet klientů, kteří využívají služeb Fio banky dosahuje 460 tisíc.
70 

Bilanční 

suma banky v loňském roce stoupla o 13,6 mld. Kč, a to na 41,2 mld. Kč.
71

 Svůj titul 

Bankovní inovátor, potvrdila banka i v letošním roce, když přišla na trh s novou 

generací aplikace Fio Internetbankingu. 

Pyšní se také mnoha oceněními. V letošním roce v soutěži Zlatá koruna 2015, se 

stal Fio podnikatelský účet bez poplatků, nejlepším podnikatelským účtem a obhájil tak 

svůj loňský titul.
72

 

Nabízené služby pro OSVČ od Fio banky, a.s.:
73

 

 Podnikatelský úvěr na investiční financování 
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Podnikatelský úvěr na investiční financování 

Slouží pro investiční i projektové účely, či úspěšnému rozvoji podnikání. Výše 

úvěru, kterou může podnikatel čerpat je stanovena od 3 do 270 mil. Kč, s obvyklou 

splatností do 8 let, lze však sjednat i delší po dohodě. 

Preferovaným způsobem ručení je nemovitost, možné je však ručení i bonitními 

pohledávkami nebo movitým majetkem. Ocenění nemovitosti je pro obvyklé zástavy 

zdarma. Úroková sazba činí u podnikatelského úvěru 5,9 % p.a.
74

 Podmínkou získání 

úvěru je dostatečná bonita a doložení identifikačních dokladů podnikatele.
75

 

 

Tabulka č. 6: Nabízené Investiční úvěry od Fio banky, a.s. 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Poplatky související s poskytnutím úvěru: 

Banka nepožaduje žádný poplatek za vyřízení žádosti o úvěr, ani za vedení 

úvěrového účtu. Je-li úvěr zajištěn nemovitostí, hradí její odhad znalcem klient. Za 

předčasné splacení úvěru není klient bankou nijak sankciován.  

 

Podmínky získání úvěru od Fio banky, a.s. 

 Dosažení věku 18 let, 

 Být klientem Fio banky, a.s., 

 Trvalý pobyt na území ČR (u cizích státních příslušníků povolení k pobytu na 

území ČR, 
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 Předložení dokladu totožnosti, 

 Předložení živnostenského listu nebo výpisu ze živnostenského rejstříku 

(originál či úředně ověřenou kopii) 

 Požadovaná výše a splatnost úvěru, 

 Účel úvěru,  

 Zdroj splácení úvěru (v případě investičního úvěru přiložit podnikatelský 

záměr), 

 Zajištění úvěru. 

 

Pro srovnání a výběr nejvhodnějšího investičního úvěru jsem si opět, jak u 

předchozí banky a nabízených úvěrů a Fio banky, a.s. zvolila výchozí parametry. Výše 

úvěru je stejně stanovena jako předtím, tedy 700 tis. Kč s maximální dobou splatnosti. 

Podnikatel by získané prostředky využil na pořízení strojů do svého fitness centra.   

U podnikatelského úvěru na investiční financování však nastává problém a to 

v minimální výši, kterou podnikatel může čerpat. Nelze tak provést srovnání u 

zmiňovaného úvěru. Banka nabízí, při nižším čerpání úvěru podnikatelský kontokorent, 

avšak já se zaměřuji pouze na úvěry investiční, proto kontokorent čerpat ani žádat 

nebudu. 

 

6.1.3 Equa bank, a.s. 

Vznikla v České republice v roce 1993 jako IC Banka, a.s., která se především 

soustředila na podnikatelskou klientelu. Roku 2007 získala banka významného 

italského investora, italskou společnost Banco Popolare. 
76

 

 

 

Obrázek č. 5: Logo Equa bank, a.s. 
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Equa bank patří mezi tři nejnovější banky na českém trhu spolu s Air Bank a.s. a 

ZUNO. Jedná se o banku menší, své služby začala na tuzemském trhu poskytovat v 

průběhu roku 2011.  

Má přes 130 tis. klientů po celé České republice, které především láká na vedení 

účtu zdarma, lepší služby, transparentnost a výhodné úročení spořicích účtů. Již dva 

roky umožňuje vybírat ze všech bankomatů v ČR bez poplatku, což se stalo klíčovým 

faktorem v zakládání běžných účtů. Objem poskytovaných úvěrů firmám a 

podnikatelům v loňském roce začal stoupat a banka se tak začala více orientovat na 

firemní klientelu. Bilanční suma banky vzrostla za uplynulý rok na 27,4 mld. Kč
77

 

Nabízené služby pro OSVČ od Equa banky, a.s.: 

 Malý podnikatelský úvěr – nezajištěný 

 Malý podnikatelský úvěr – zajištěný 

 

Malý podnikatelský úvěr – nezajištěný 

Úvěr je určen fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám, především 

(s.r.o., v.o.s., k.s. a malé a.s.) a dalším subjektům s oprávněním podnikat v ČR. Částka, 

kterou může podnikatel čerpat je stanovena od 300 tis. Kč – 1 500 mil. Kč. Jako záruka 

zde figuruje avalovaná blankosměnka. Čerpání úvěru si může podnikatel rozhodnout, 

zda zvolí účelové na splacení úvěru v jiném peněžním ústavu, či neúčelové ve prospěch 

běžného účtu u Equa bank. Splatnost úvěru je stanovena od jednoho roku po 7 let a 

úrokovou sazbou od 6,2%. 

 

Malý podnikatelský úvěr- zajištěný 

Je určen pro stejné subjekty, jako je tomu u předchozího úvěru od Equa bank. 

Výše úvěru se pohybuje od 300 tis. – 5 mil. Kč, se splatností 15 let a úrokovou sazbou 

od 2,6%. Lze jej využít na účelové nákupy nemovitosti, splácení úvěru v jiném 

peněžním ústavu, či neúčelově ve prospěch běžného účtu u Equa bank.  
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 ZPRÁVY.AKTUALNE. Equa bank zůstává ve ztrátě, loni ji snížila na 359 milionů. [online]. 2015. 

http://zpravy.aktualne.cz/equa-bank/l~i:keyword:116571/


48 

 

U zajištěného úvěru může podnikatel využít možnosti předčasného splacení 

nebo provedení mimořádné splátky. Jako záruka zde může sloužit avalovaná 

blankosměnka, zajištěná nemovitost popřípadě dozajištění M-Zárukou u 

Českomoravské záruční a rozvojové banky.
78

 

 

Tabulka č. 7: Nabízené Investiční úvěry od Equa banky, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování)

 

 

Poplatky související s poskytnutím úvěru: 

Podání a vyhodnocení žádosti o investiční úvěr, nabízí banka pro klienta zcela 

zdarma. V případě schválení úvěru, je bankou vyměřen individuální poplatek. Změní-li 

klient během čerpání úvěru smluvní podmínky, je sankciován částkou 5 tis. Kč. Banka 

nabízí možnost předčasného splacení úvěru za poplatek, který činí 5% z celkové výše 

předčasné splátky, nejméně však 3 tis. Kč.
79

  

 

Podmínky získání úvěru od Equa bank, a.s. 

 Dosažení věku 18 let, 

 Trvalý pobyt na území ČR (u cizích státních příslušníků povolení k pobytu na 

území ČR, 

 Předložení dokladu totožnosti, 

                                                 
78

 EQUA BANK. Podnikatelské úvěry. [online]. 2015. 
79

 tamtéž, Sazebník. [online]. 2015. 

http://www.cmzrb.cz/
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 Předložení živnostenského listu nebo výpisu ze živnostenského rejstříku 

(originál či úředně ověřenou kopii), 

 Doložení podkladů dle účelu financování a zajištění, 

 Neexistence závazků po splatnosti, 

 Předložení daňových přiznání včetně příloh. 

 

Opět pro výběr a srovnání nejvhodnějšího investičního úvěru jsem zvolila 

následující parametry. Výše úvěru je stanovena stejně a to na 700 tis. Kč s maximální 

dobou splatnosti. Podnikatel získané finanční prostředky využije na pořízení strojů do 

svého fitness centra. 

 

Tabulka č. 8: Přehled úvěrových produktů od Equa banky, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Dílčí zhodnocení bank 

Výše uvedené bankovní společnosti a jimi nabízené investiční úvěry, hodnotím 

až na jednu, velmi kladně. Za velmi důležité považuji i počet poboček, kterými banky 

disponují v rámci České republiky, dle mého názoru je i tato věc při žádosti o úvěr 

rozhodující a většina z nás, při poskytnutí informací, upřednostní osobní kontakt.  

Nabízené investiční produkty, banky pro OSVČ, dostatečně popsaly a uvedly 

informace, které jsou pro daný úvěr důležité. Základní informace obsahují i podmínky, 

za jakých podnikatel může o úvěr žádat a co vše musí, při žádosti předložit. Tyto 

informace získá jak z internetových stránek, tak i informačních letáků případně 

z osobního či telefonického kontaktu.  

Krom jedné banky, byly u ostatních splněny všechny stanovené požadavky a to, 

že úvěr byl žádán ve výši, která činila 700 tis. Kč a s požadovanou maximální dobou 
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splatnosti (dle nabídky jednotlivých společností). Banka, která mnou stanovené 

požadavky nesplnila je Fio banka, a.s., se svým Podnikatelským úvěr na investiční 

financování. Minimální výše, kterou lze od podnikatelského úvěru čerpat, je stanovena 

na 3 mil. Kč. Proto nemohla být banka zanalyzována a je mnou tak z komparace úvěrů 

vyřazena. 

 

6.2 Družstevní záložny  

Vybranými družstevními záložnami, u kterých bude provedeno srovnání, jsou:  

 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo 

 Peněžní dům, spořitelní družstvo 

 Moravský peněžní ústav, spořitelní družstvo 

Opět jsou stanoveny požadavky, které jsou uvedeny výše. OSVČ žádá o investiční úvěr 

ve výši 700 tis. Kč s maximální délkou splatnosti úvěru.  

 

 

6.2.1 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo  

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, spadá do skupiny AKCENTA, jež 

tvoří tři samostatné společnosti: AKCENTA CZ, a.s., obchodník s devizami, 

AKCENTA ENERGIE, a.s., obchodník s elektrickou energií, a AKCENTA, spořitelní a 

úvěrní družstvo.
80

  

 

Obrázek č. 6: Logo AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo 

Na českém trhu působí od roku 1996 a to pod názvem Vinohradská vzájemná 

družstevní záložna, než došlo k jejímu přejmenování. AKCENTA, spořitelní a úvěrní 
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 FINANCE.AKCENTA. Vyjádření společnosti Akcenta spořitelní a úvěrní družstvo k odejmutí licence 

záložně Union. [online]. 2015. 
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družstvo, spadá do zmiňované skupiny a je považováno za jejího nejmladšího člena. 

Roku 2009 rozšířilo družstvo také svou působnost i na Slovensko. 

Jedná se o největšího nebankovního obchodníka s cizími měnami v České 

republice, který nabízí své služby klientům po celé střední Evropě, kupříkladu nabízí 

obchodování s energií, devizemi nebo poskytuje vklady, úvěry či bankovní služby. 

Širou škálou nabízených služeb se zaměřuje nejen na osoby fyzické, ale i právnické. 

Aby úvěr mohl subjekt získat, musí být splněny základní požadavky záložny a to být:  

 Fyzická osoba (občan ČR), starší 18 let, nebo 

 Podnikatel (OSVČ) či právnická osoba, nebo 

 Občanské sdružení, nezisková organizace. 

Členství v záložně vzniká dnem doručením podepsané členské přihlášky do 

AKCENTA. Dále musí budoucí člen zaplatit základní členský vklad, který činí 1 Kč a 

především musí rozhodnout představenstvo o jeho přijetí do družstevní záložny 

AKCENTA.
81

  

Nabízené služby pro OSVČ od AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo: 

 Úvěr pro podnikatele  

 

Úvěr pro podnikatele 

Nabízený úvěr je určen pro osoby fyzické - podnikatele, právnické a firmy. 

Subjekt jej může čerpat ve třech variantách, záleží, jaký typ zvolí, na výběr má úvěr 

účelový, účelový bez dokládání příjmu nebo úvěr neúčelový.  

Poskytován je na dobu až 30 let a to ve výši 500 tis. - 50 mil. Kč. Úroková sazba 

je stanovena od 5,9 % p.a. – 16,1 % p.a. V případě výpočtu zde užiju průměrnou 

úrokovou sazbu, která činí 8,5% p.a.
82 

Úvěr slouží především na investice do provozu, 

koupi, výstavbu či přestavbu nemovitosti a také jako start podnikatelské činnosti, rozvoj 

podnikání a na další podnikatelské účely. Lze jej čerpat v české měně, tak zahraniční a 

musí být zajištěn nemovitostí. 
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 FINANCE.AKCENTA. Vznik členství. [online]. 2015. 
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 FINANCEPROROZVOJ. Úvěry pro fyzické osoby a podnikatele. [online]. 2015. 



52 

 

Tabulka č. 9: Nabízené Investiční úvěry od AKCENTA 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Podmínky získání úvěru: 

Prvotní posouzení žádosti o úvěr, nemusí proběhnout osobně, musí klient vyplnit 

formulář žádosti (nemusí být podepsána žadatelem) o úvěr a přiložit:  

 Kopii občanského průkazu, 

 2 Doklady totožnosti, v originálním vydání 

 Výpis z bankovního a nebankovního registru klientských informací 

 Aktuální potvrzení o zaměstnání a příjmech, 

 Popis účelu úvěru, a další. 

 

Poplatky související s poskytnutím úvěru: 

Poplatky za úvěr si stanovuje AKCENTA individuálně, taktéž poskytnutí úvěru, 

které se pohybuje maximálně do částky 50 tis. Kč. Na základě informací 

o požadavku klienta, by poplatky dle Ing. Nikoly Fritzové 
83

 a jejího vyjádření, neměly 

přesáhnout částku 17 000 Kč. Poplatky zahrnují částku za zpracování žádosti o 

úvěr, za zpracování úvěrové dokumentace a poplatek za čerpání a správu úvěru.  

Tyto poplatky jsou splatné při podpisu úvěrové smlouvy. Zřízení, vedení a 

zrušení účtu, nejsou v AKCENTA zpoplatněny. Předčasně splacení úvěru je také 

možné, avšak poplatek za předčasné splacení úvěru, je stanoveno individuálně.
84 
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 Telefonní rozhovor s Ing. Fritzovou z AKCENTY. 
84

 FINANCE.AKCENTA. Sazebník. [online]. 2015. 
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Tabulka č. 10: Přehled úvěrových produktů od AKCENTA 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

6.2.2 Peněžní dům, spořitelní družstvo   

Peněžní dům, spořitelní družstvo bylo v České republice založeno v roce 1996. 

Nabízí komplexní bankovní služby, které jsou určeny pro jednotlivce, drobné a střední 

podnikatelé a firmy.  Každý klient Peněžního domu, má 100% pojištěný svůj vklad a to 

do maximální výše 100 tis. Eur.
85

  

 

 

 

Obrázek č. 7: Logo Peněžní dům, spořitelní družstvo 

Stejně jako u ostatních družstevních záložen, musí být osoba členem, aby mohla 

o úvěr zažádat, je tomu tak i u Peněžního domu. Pro členství je nutné podat přihlášku a 

složit základní členský vklad, který činí 100 Kč. O členství může žádat fyzická osoba, 

která dovršila věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba.  

Úroková sazba každého úvěru je stanovena úvěrovou komisí a odvíjí se 

především od bonity klienta. Výše úrokové sazby je u každého úvěru stanovena 

individuálně. Závisí však na kvalitě podnikatelského záměru či navrhovaném zajištění 

úvěru, jelikož úvěrová komise přihlíží nejen délku členství, ale i na předcházející 

platební morálku klienta.
86

  

Nabízené služby pro OSVČ od Peněžního domu, spořitelního družstva: 

 Podnikatelský úvěr pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele 

                                                 
85

 PENEZNIDUM. O nás. [online]. 2015. 
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 tamtéž, Úvěry podnikatelské. [online]. 2015.   
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Podnikatelský úvěr pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele 

Umožňuje realizaci podnikatelských záměrů právnickým a fyzickým osobám 

podnikatelům. Maximální výši úvěru, kterou může podnikatel čerpat je stanovena na   

30 mil. Kč, minimální částka stanovena není.
87

 s délkou splatnosti 15 let a úrokovou 

sazbou, která se pohybuje v rozpětí od 6% p.a.  

Způsob splácení je pro podnikatele stanoveno pravidelnými anuitními měsíčními 

splátkami jistiny úvěru a úroků. Zajištění úvěru je posuzováno individuálně úvěrovou 

komisí, dle bonity klienta. Úvěr, který je čerpán od 300 tis. Kč a výše, musí být zajištěn 

nemovitostí.
88

  

Tabulka č. 11: Nabízené Investiční úvěry od Peněžního domu 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Podmínky získání úvěru od Peněžního domu, spořitelního družstva: 

Značnou nevýhodou je zde, že klient, který žádá o úvěr, musí žádost podat 

osobně a to na jedinou pobočku v České republice, která se nachází v Uherském 

Hradišti. Podmínky splnění jsou následující:
 89

 

 Dosažení věku 18 let a plně způsobilá k právním úkonům, 

 Stát se členem Peněžního domu,  

 Doručit žádost včetně příloh pro OSVČ, 

 Doložit bonitu (informace o příjmu), 

 Daňové přiznání a výkazy z podnikatelské činnosti za poslední 2 roky činnosti, 

 Aktuální účetní výkazy za rok, ve kterém je podávána žádost o úvěr, 

 Podnikatelský záměr, 

                                                 
87

 Telefonní rozhovor s Bc. Petrem Bráblíkem z Peněžního domu. 
88

 PENEZNIDUM. Informace úvěr OSVČ, PO. [online]. 2015. 
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 tamtéž, 
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 Podklady související s projektem (kupní smlouva, apod.), 

 Vyčíslení stávajících závazků (úvěry, hypotéky, leasing, debetní karty apod.), 

 Doložení aktuální výše dluhů (případně bezdlužnosti) a to potvrzením 

z finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, 

 Výpis z bankovního a nebankovního registru dlužníků, případně výpis 

z centrálního registru dlužníků. 

 

Poplatky související s poskytnutím úvěru: 

U Peněžního domu, je spojen s žádostí pouze jeden poplatek za poskytnutí 

úvěru, ve výši 1% z poskytnutého úvěru, který činí 5 tis. Kč a je splatný v den čerpání 

úvěru. Vedení a správa úvěrového účtu jsou zcela zdarma. Předčasné splacení úvěru je 

zpoplatněno v závislosti na době od poskytnutí úvěru. Do 18 měsíců od poskytnutí 

úvěru, zaplatí klient za předčasné splacení úvěru, případně mimořádnou splátku 

poplatek ve výši 3,5% ze splacené jistiny úvěru. Po uplynutí této doby od poskytnutí 

úvěru, je předčasné splacení či mimořádná splátka možná, za jednorázový poplatek  

1 tis. Kč.
90

  

 

Tabulka č. 12: Přehled úvěrových produktů od Peněžního domu 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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6.2.3 Moravský peněžní ústav, spořitelní družstvo 

Jedná se kapitálově o největší družstevní záložnu České republiky, která byla 

založena roku 1996 ve Zlíně. Po celé ČR má více, jak 10 tisíc spokojených klientů.  

 

 

Obrázek č. 8: Logo Moravský peněžní ústav, spořitelní družstvo 

Významným obdobím je pro Moravský peněžní ústav rok 2008, kdy došlo k fúzi 

dvou samostatných právních subjektů - Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo a 

Privátní Peněžní Ústav - úvěrní družstvo. Nástupnickou organizací se poté stal 

Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo.  

Důvodem realizace fúze bylo zejména komplexní zkvalitnění poskytovaných 

finančních služeb. Dále se jednalo o zjednodušení organizační struktury a snahu o 

maximální zefektivnění činností. Základní kapitál vzrostl po fúzi na výši 180 mil. Kč, 

ke konci roku činil základní kapitál 259 mil. Kč.  

Počet členů Moravského peněžního ústavu ke konci roku 2009 přesahoval 8 000, 

a proto se rozhodl zastavit přijímání zájemců o vkladové služby. Své služby nabízí, jak 

fyzickým tak i právnickým osobám, avšak škála produktů není tak pestrá jako je tomu u 

větších bankovních domů. 

Aby se osoba fyzická či právnická stala jejím členem, je nutné, aby doručila 

písemnou přihlášku, zaplatila vstupní vklad, jehož současná výše činí 1 000 Kč a její 

členství schválily orgány Moravského peněžního ústavu.
91

 

Nabízené služby pro OSVČ od Moravského peněžního ústavu, spořitelního družstva: 

 Investiční úvěr 

 Firemní úvěr 
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Investiční úvěr 

Jedná se o úvěr účelový středně až dlouhodobý, který je určen jak právnickým 

osobám, tak osobám fyzickým, které jsou podnikateli. Finanční prostředky mohou 

využít na pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku a rozvíjet tak své 

podnikání. Výše investičního úvěru, kterou podnikatel může čerpat je stanovena od 5 

mil. – 200 mil. Kč.
92

 Výše úrokové sazby se u tohoto úvěru pohybuje od 10% p.a.
93

 

Bude-li úvěr čerpán, musí být zajištěn a záleží na žadateli, jaké zajištění zvolí, 

zda nemovitost (komerční, obytnou nebo jinou), či zajištění jiné. 

 

Firemní úvěr 

Dalším úvěrem, který Moravský peněžní ústav nabízí je úvěr firemní. Určen 

taktéž pro právnické a fyzické osoby podnikatele. Je ideálním řešením, pokud jsou 

finanční prostředky potřebné ihned.  

Lze jej čerpat ve stanovené výši, která činí 10 mil. – 200 mil. Kč, s dobou 

splatnosti do 5 let, avšak s možností prodloužení až 15 let. Je zde stanovená pevná 

úroková sazba od 4,9 % p.a. a to po dobu 2 let. 

Bude-li úvěr čerpán, musí být zajištěn obytnou nemovitostí (bytové domy, 

rodinné domy), v tomto případě však nemusí být ve vlastnictví žadatele, ale může být i 

jiné osoby. 

Tabulka č. 13: Nabízené Investiční úvěry od MPŮ 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

                                                 
92

 MPU. Investiční úvěr. [online]. 2015. 
93

 PENÍZE. Za kolik banky půjčují firmám v době krize milion korun. [online]. 2015. 



58 

 

Podmínky získání úvěru od Moravského peněžního ústavu, spořitelního družstva: 

 Dosažení věku 18 let, 

 Doklad totožnosti, 

 Výpis z katastru nemovitosti a znalecký posudek nemovitosti, vypracovaný 

znalcem, která bude sloužit jako zástava. 

 Doložení aktuální výše dluhů (případně bezdlužnosti) a to potvrzením 

z finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, 

 Výpis z bankovního a nebankovního registru dlužníků, případně výpis 

z centrálního registru dlužníků. 

 Předložení podnikatelského záměru a jeho návratnost 

 

Poplatky související s poskytnutím úvěru: 

Banka stanovuje poplatek za zpracování žádosti a poskytnutí úvěru individuálně. 

Vedení a správa úvěrového účtu jsou od Moravského peněžního ústavu pro klientelu 

zcela zdarma. V případě nezaplacení splátky včas, je podnikatel sankciován částkou      

1 tis. Kč při první upomínce, při druhé činí částka 2 tis. Kč. Dojde-li ke změně 

smluvních podmínek, je podnikatel opět sankciován a opět individuálně. Předčasné 

splacení úvěru je zpoplatněno v závislosti na době od poskytnutí úvěru. 

Pro opětovné srovnání a výběr nejvhodnějšího investičního úvěru jsem zvolila výchozí, 

mnou stanovené parametry úvěru a to částku 700 tis. Kč s maximální dobou splatnosti. 

Podnikatel by získané prostředky využil na pořízení strojů do svého fitness centra.   

Moravský peněžní ústav, který nabízí pro OSVČ investiční a firemní úvěr však 

musím z  analýzy vyřadit. Nebyly splněny požadavky, které jsem u úvěru stanovila a to 

minimální výše. U investičního úvěru je minimální částka, kterou může OSVČ čerpat 

stanovena na 5 mil. Kč a u firemního činí 2 mil. Kč. Nelze provést tak srovnání mezi 

nabízenými investičními úvěry a proto Moravský peněžní ústav nebudu již v celkové 

komparaci úvěrů zahrnovat.  
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7 Vzájemná komparace investičních úvěrů nabízených od 

vybraných bankovních subjektů a družstevních záložen 

Cílem této kapitoly je vzájemná komparace nabízených investičních úvěrových 

produktů od vybraných obchodních bank a družstevních záložen. Pro komparaci jsou 

zvoleny dvě srovnávací metody, jednorozměrná metoda Ranking, dle vybraného 

ukazatele a vícerozměrná, Bodovací metoda.  

Při užití metody Ranking, budou investiční úvěry zkoumány v těchto 

kategoriích: úroková sazba
94

, poplatek za předčasné splacení, výše měsíční splátky a 

celková zaplacená částka. 

U metody Bodovací, jsou srovnávacími základnami u úvěru stanoveny úroková 

sazba, doba splatnosti úvěru, výše měsíční splátky a celková zaplacená výše.  

 

7.1 Metoda Ranking, dle vybraného ukazatele 

 

7.1.1 Kritérium úrokové sazby 

Úroková sazba je měřítkem ceny peněz. Zjednodušeně lze říci, jak velkou část 

zaplatí dlužník bance či družstevní záložně navíc. Úroková sazba bývá nejčastěji 

uvedena v procentech za rok (p.a.). 

Úvěry dle úrokové sazby, jsou řazeny od nejlevnějšího, v tomto případě nejlépe 

vyhovujícího pro podnikatele, až po nejdražší. 

 

 

 

 

                                                 
94

 Ta byla zjištěna přímo z poskytnutých informací bank a družstevních záložen nebo byla stanovena jako 

průměr, popřípadě užita jako minimální hodnota sazby, kterou banky a družstevní záložny k investičním 

úvěrům uváděly.  
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Tabulka č. 14: Hodnocení dle kritéria úroková sazba 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

7.1.2 Kritérium poplatku za předčasné splacení 

Ze strany žadatele o úvěr se jedná o velmi důležitý údaj a řadí se mezi jeho 

hlavní podmínky. Naskytne-li se možnost úvěr splatit dříve, než je stanovena doba 

čerpání, požaduje klient danou službu bez poplatků. Nabízené produkty jsou opět 

řazeny od nejvýhodnějšího po nejméně výhodný, z hlediska předčasného splacení.  

 

Tabulka č. 15: Hodnocení dle kritéria poplatku za předčasné splacení úvěru 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na prvním místě se umístil Peněžní dům, spořitelní družstvo, se stanovenou výši 1 tis. 

Kč za předčasné splacení úvěru.  

 

 

7.1.3 Kritérium výše měsíční splátky 

V případě žádosti o úvěr je rozhodující nejen výše úrokové sazby a možnost 

předčasného splacení úvěru, důležitou roli hraje i výše měsíční splátky. Porovná-li je 

klient mezi sebou, volí nejčastěji nejnižší měsíční splátku. Avšak ne vždy bere na 

vědomí, že s nižší splátkou je spojena delší doba splácení úvěru. V níže uvedeném 

porovnání je však zvolena co nejnižší měsíční splátka i s ohledem na delší dobu 

splácení.   

 

Tabulka č. 16: Hodnocení dle kritéria výše měsíční splátky 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Nejnižší měsíční splátku nabízí svým členům AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, 

naopak nejdražší je nabízena Raiffeisebank, a.s., kde se výše měsíční splátky u úvěru 

zajištěného a neúčelového vyšplhala na 13 303 Kč. 
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7.1.4 Kritérium celkové zaplacené částky 

Celková zaplacená částka úvěru je jedním z nejdůležitějších údajů pro klienta. 

Jedná se o celkovou částku, kterou zaplatí klient bance či záložně za poskytnutí úvěru. 

Na první pohled je zřejmé, kolik navíc na žádané sumě klient „přeplatí“. 

 

Tabulka č. 17: Hodnocení dle kritéria celková zaplacená výše úvěru 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Nejnižší celková zaplacená částka je u malého podnikatelského úvěru 

zajištěného, který nabízí Equa bank, a.s. a řadí se tak na první místo v žebříčku. 

Následují úvěry poskytnuté od Raiffeisebank, a.s., Malý podnikatelský úvěr nezajištěný 

opět od Equa bank, a.s., Peněžní dům a na posledním místě se nachází úvěr pro 

podnikatele od spořitelního a úvěrního družstva AKCENTA. 

 

Zhodnocení metody Ranking, dle vybraného ukazatele 

Jak je možné vidět z vypracovaných tabulek výše, je metoda Ranking pro 

srovnání investičních úvěrových produktů nedostačující. Metodou lze provést srovnání, 

avšak pouze dle jednoho sledovaného hlediska. Budu-li hodnotit banky a záložny dle 

vybraného ukazatele, bankou s nejnižší úrokovou sazbou a nabízeným malým 

podnikatelským úvěrem zajištěným se stala Equa bank, a.s. Při předčasném splacení 
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úvěru je na tom nejlépe Peněžní dům, spořitelní družstvo s podnikatelským úvěrem pro 

PO a OSVČ. Pro podnikatele, který chce zaplatit co nejnižší měsíční splátku úvěru, 

nabízí opět Equa bank, a.s. pro podnikatele svůj malý úvěr zajištěný a jedná-li se o 

nejnižší celkovou zaplacenou částku úvěru, je dobré zvolit banku Raiffeisenbak, a.s, a 

její neúčelový úvěr. Níže bude užita metoda další ke srovnání a to metoda Bodovací.  

 

 

7.2 Bodovací metoda 

Aby bylo možné provést metodu bodovací, je nutné, abychom přiřadili 

k jednotlivým kriteriím, které jsme si stanovili, hodnoty. Následně je možné provést 

srovnání. Těmito kritérií jsou mnou určená: výše úrokové sazby, výše měsíční splátky, 

doba splacení a celková splacená výše úvěru klientem.  

Pro zjištění nejvhodnějšího investičního úvěru pro klienta je potřeba zvolit váhy 

jednotlivých ukazatelů. Zvolila jsem známkování, dle školního systému od 1 do 5, ale 

naopak. Kritérium ohodnoceno jedničkou, je pro mne nejméně důležité, ohodnocené 

kritérium číslem pět, je naopak pro mne nejdůležitější.  

Za nejpodstatnější kritérium z nabízených, je stanovena celková výše úvěru, 

dalšími kritérií je doba splacení, výše měsíční splátky a výše úrokové sazby. Následuje 

výpočet bodovací metody a vyhodnocení výsledků. Hodnoty jednotlivých ukazatelů 

jsou určeny mnou, dle vlastního úsudku. 

 

Charakter [-1] přisuzuji ukazatelům výše úrokové sazby, výši měsíční splátky a celkové 

zaplacené výši úvěru. 

Charakter [+1] přisuzuji ukazateli době splatnosti. 
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Tabulka č. 18: Stanovené kritéria pro Bodovací metodu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

V tabulce jsou vyznačeny hodnoty, které jsou pro mne nejdůležitější. Úroková 

sazba je mnou vybrána co nejnižší a dle stupnice ji přiřazuji váhu 1, tedy nejméně 

důležitá. Následuje doba splácení, která má udělenou váhu 3, tedy více důležitá, doba 

splácení je zvolena co nejdelší.  

Výše měsíční splátky není pro mne až tak důležitá, proto má váhu ukazatele 2 a 

zvolena je zde co nejnižší měsíční splátka. Za nejpodstatnější údaj pro mne volím 

celkovou zaplacenou výši úvěru, která má proto váhu 5. Celková výše úvěru byla 

stanovena, co nejnižší. 
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Tabulka č. 19: Stanovení hodnot pro vybrané ukazatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka znázorňuje, který subjekt dosáhl nejlepšího kritéria mezi jednotlivými 

subjekty a je vynásoben příslušnou vahou. Nejlepšímu kritériu je přidělena hodnota 100, 

která byla zvolena dle mého uvážení. 

 
 

Tabulka č. 20: Zhodnocení nejvýhodnějšího úvěru pomocí bodovací metody 

 (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

 

Vypočtená tabulka uvádí údaje, které byly vypočteny pomocí vzorců, uvedených na 

začátku bakalářské práce. Pořadí jednotlivých institucí je určeno součtem jednotlivých 
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hodnot kritérií, kterých instituce nabyla. Každá hodnocená instituce je tím úspěšnější, 

čím větší je součet daných hodnot. Pro výpočet váženého průměru, byly sečteny 

všechny hodnoty jednotlivých kritérií u každé instituce zvlášť, a následně byl tento 

výsledek vydělen součtem vah ukazatelů.  

Chci zdůraznit, že zmiňované výsledky jsou vypočteny na základě mnou 

určených hodnot, které jsem přiřadila jednotlivým ukazatelům. Díky tomu jsme dosáhli 

přehledu o investičních úvěrech od nabízených bank a družstevních záložen.  Pro 

výpočet uvedených hodnot byl použit počítačový program MS Excel.  

 

 

Tabulka č. 21: Grafické zpracování poskytovaných investičních úvěrů od bank a záložen 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Zhodnocení bodovací metody 

Nejvhodnější investiční úvěr, určený pro OSVČ, za pomocí bodovací metody 

byl zjištěn u Equa bank, a.s., která nabízí Malý podnikatelský úvěr zajištěný. Pro lepší 

znázornění jsem zvolila grafické zpracování, kde můžeme jasně vidět, jak se jednotlivé 

instituce s nabízenými investičními produkty umístily a kolik dosáhly konečných bodů. 
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7.3 Metoda párového srovnání 

Za pomocí této metody a dotazovaných, budou zjištěny informace, co tázána 

osoba upřednostňuje při žádosti o úvěr. Jak již bylo uvedeno výše, tázanými osobami 

jsou muž, žena a věkově pokročilejší manželský pár.  

Zjištěné informace mohou sloužit nejen pro dotazované, ale také pro bankovní i 

nebankovní instituce, jež mohou zjištěné informace využít v případě, bude-li žádat 

v budoucnu o úvěr některá z uvedených osob a nabídnout jí tak úvěr „na míru“.  

Otázka pro všechny dotazované zní: Co je pro Vás při žádosti o úvěr více významné a 

co méně: výše úrokové míry, celková doba splácení, výše měsíční splátky či celková 

výše úvěru? 

 Dotazovaný muž 

 Dotazovaná žena 

 Dotazovaný manželský pár
95

 

 

Dotazovaný muž 

V případě tázaného muže a následného zanesení jeho vah do tabulky, bylo 

zjištěno, že při žádosti o úvěr nejvíce klade důraz na výši úrokové sazby. Normovaná 

váha tohoto kritéria, byla u něj zjištěna ve výši 0,5. Ostatní hodnocené kritéria, jsou na 

stejné hodnotě, jejíž normovaná váha činí 0,17.  

 

Tabulka č. 22: Metoda párového srovnání u dotazovaného muže 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

                                                 
95

 všichni tázaní podnikají jako OSVČ. 



68 

 

Dotazovaná žena 

Metodou párového srovnání bylo u dotazované ženy zjištěno, že stejně jako 

dotazovaný muž, preferuje při žádosti o úvěr výši úrokové sazby. Také ale, se stejnou 

normovanou vahou kritéria, je pro ženu důležitá celková výše úvěru. Daná kritéria tak 

získaly u ženy normovanou váhu 0,33. Zbylé dvě, jež jsou měsíční splátka a doba 

splácení úvěru, jsou pro ženu méně podstatné a mají tudíž normovanou váhu 0,17. 

Tabulka č. 23: Metoda párového srovnání u dotazované ženy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazovaný manželský pár 

U věkově pokročilejšího manželského páru, díky této metodě bylo zjištěno, že 

stejně jako osoby dotazované před nimi, upřednostňují nejvíce při žádosti o úvěr, výši 

úrokové sazby. Toto kritérium u nich získalo normovanou váhu 0,5. Poté následuje 

celková výše úvěru, jejíž hodnota činí 0,33 a nejméně důležitým kritériem je pro 

manželský pár výše měsíční splátky, její hodnota činí 0. 

 

Tabulka č. 24: Metoda párového srovnání u dotazované ženy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Zhodnocení metody párového srovnání 

Díky užití metody párového srovnání v dané práci, bylo zjištěno, že každá 

z dotazovaných osob, má jiné preference, žádá-li o úvěr. V případě, kdy žádá o úvěr 

muž, případně věkově starší manželský pár, je pro ně nejvýznamnější výše úrokové 

sazby. Jedná-li se o ženu, jsou pro ni důležitá kritéria hned dvě, úroková sazba a 

samotná výše poskytnutého úvěru.  

Zjištěné výsledky mohou sloužit jak daným osobám, tak bankám a družstevním 

záložnám. Banky i záložny se díky těmto informacím mohou lépe orientovat na 

zákazníky a budou-li vědět, co je pro ně zajímavé, nabízet jim poté i dané finanční 

produkty.  
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ZÁVĚR 

První část práce je zaměřena především na základní pojmy a informace o 

družstevních záložnách a obchodních bankách. Dále jsou popsány jimi nabízené služby 

a postup v případě žádosti o úvěr. Podmínky, které je nutno splnit pro získání úvěru, 

jsou u porovnávaných institucí stejné nebo se liší v drobnostech, jako je např. dokládání 

různých dokladů a u záložen se jedná především o členství. V závěru teoretické části, 

jsou shrnuty základní informace o investičním úvěru a taktéž jeho výhody a nevýhody. 

Praktická část práce je věnována analýze a komparaci nabízených investičních 

úvěrů od bank a družstevních záložen. Za zástupce byly zvoleny tři konkrétní obchodní 

banky a tři družstevní záložny. Podrobně zde byly rozebrány nejen jimi nabízené 

investiční úvěry, ale také kritéria k jejich získání, včetně poplatků. Již na začátku práce 

byla stanovena výše požadovaného investičního úvěru pro OSVČ, která činila            

700 tis. Kč, s maximální dobou splatnosti úvěru, kdy získané finanční prostředky 

podnikatel užije na nákup strojů do svého fitness centra. Dle těchto stanovených kritérií 

nebyly splněny podmínky u dvou institucí. Jedná se o banku Fio, a.s., která nabízí 

minimální výši úvěru 3 mil. Kč a Moravský peněžní ústav, který taktéž nabízí vysokou 

minimální výši úvěru v částce 5 mil. Kč.  

Následné hodnocení úvěrů, dle pouhého srovnání, jaký subjekt nabízí nejlepší 

produkt, není objektivní, proto byla ke srovnávání použita také bodovací metoda a 

metoda párového srovnání. U metody bodovací byly záměrně zvoleny váhy 

jednotlivých kritérií tak, aby bylo pochopitelné, co je dle mého názoru nejdůležitějším 

kritériem, kterým by se měl žadatel o úvěr řídit. Poté bylo provedeno vyhodnocení a na 

základě zjištěných informací byl OSVČ doporučen nejvhodnější investiční úvěr, který 

dle provedených analýz nabízí  Equa bank, a.s. a její Malý podnikatelský, zajištěný 

úvěr.  

Díky užití metody párového srovnání a třech dotazovaných, jež byly muž, žena a 

starší manželský pár, bylo zjištěno, že každý dotazovaný má jiné preference, jedná-li se 

o žádost o úvěr. Bankovní i nebankovní instituce se mohou tak lépe orientovat na 

zákazníka, budou- li vědět kupříkladu, že pro ženu žádající o úvěr, je nejvíce důležitá 

celková výše úvěru a výše úrokové sazby. Toto zjištění je tak důležité, jak pro banky a 

družstevní záložny, tak i pro samotné dotazované. 
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Cíl práce, kdy byla snaha podat čtenáři, komplexní přehled o investičních 

úvěrech pro osobu samostatně výdělečně činnou na českém trhu, byl tak splněn. Čtenář 

může v práci navíc posoudit, zda s dotazovanými a jejich stanovenými preferencemi při 

žádosti o úvěr souhlasí, či má preference jiné. Poté už je pouze na osobě samé, zda o 

úvěr zažádá, či ne. Je nutné zvážit všechny pro a proti, výhody i rizika, které 

bezprostředně souvisí se zapůjčením si finančních prostředků. 
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