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Abstrakt 

Diplomová práce řeší optimalizaci provozního financování společnosti Sanexport, s. r. 

o. V teoretické rovině specifikuje jednotlivé úvěrové produkty na finančním trhu ČR 

poskytované ze strany bankovních i nebankovních poskytovatelů. V praktické rovině 

hodnotí současný stav provozního financování společnosti s ohledem na zvolené 

kritérium nákladovosti. Obsahuje návrh řešení optimalizace provozního financování 

vycházející z analýzy vybraných produktů bankovních a nebankovních institucí.  

 

 

Abstract 

The diploma thesis solves the optimization of operating funding for Sanexport, s. r. o. 

This theory closely specifies individual credit products on the financial market in the 

Czech republic, which are provided by banking and nonbanking providers. On a 

practical level the diploma evaluates current situation of operating funding of the 

company with focusing on criterion of cost. It contains suggestions of solution 

optimization of operating funding based on the analysis of the representative products 

banking and nonbanking institutions. 
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ÚVOD  

 

Základním aspektem každého podnikání je zhodnocovat své vložené finanční 

prostředky a maximalizovat tržní hodnotu podniku. K tomu, aby podnik vůbec k takové 

situaci mohl dozrát mu jen ojediněle postačují vlastní zdroje, a proto vyhledává cizí 

zdroje na finančním trhu. Mezi primární cizí zdroje financování podnikatelské činnosti 

patří bankovní, ale i nebankovní úvěry, které v poslední době zaznamenávají silnou 

expanzi.  

 

Nejčastějšími důvody proč podnikatelské subjekty sahají po externím zdroji 

financování mohou být na jedné straně provozní důvody spojené s nákupem nových 

výrobních zařízení, materiálů, surovin apod. Na straně druhé se může jednat o důvody, 

které mají spíše investiční charakter. Nové výrobní strategie či snaha podniku spojená 

s inovativní změnou funkčních vlastností výrobků nebo služeb. V krajním případě                   

i zavádění zcela nového produktu či služby na trh. Konkrétních důvodu lze nalézt celou 

řadu, nicméně všechny mají jeden společný jmenovatel a tím je finanční nákladovost.  

 

 Malé a střední podniky v České republice mají v oblasti financování cizím 

kapitálem oproti velkým společnostem (nad 250 zaměstnanců) nevýhodu v nižší 

kapitálové a majetkové vybavenosti v podobě dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. Proto je získávání cizích zdrojů oproti velkým společnostem daleko 

komplikovanější a méně dostupné. Pozitivně tomu nepřispívá ani nákladná 

administrativa a byrokracie při poskytování zdrojů ze strany poskytovatelů finančních 

prostředků.  

 

Právě na straně poskytovatelů finančních zdrojů došlo v současné době ke 

značným regulatorním opatřením. Ty byly vyvolány zejména hospodářskou recesí              

a dluhovou krizí v Evropě. U všech bank působících svou činností na evropském 

kontinentu, tím pádem i v České republice, výrazně poklesl úvěrový rating zapříčiněný 

kapitálovou účastí ve formě dluhopisů v rizikových zemích Evropy. Tento negativní 

dopad má také významný vliv na získání externího kapitálu.  

 

Obavy bankovních domů po celém světě, ale také v České republice z budoucí 

nesolventnosti a nedostatečné bonity podnikatelských subjektů nahrávají stále více 

nebankovním institucím. Zda se podnik rozhodne využívat cizí zdroje čistě na poli 

bankovního sektoru, či se spíše přikloní pro dostupnější nebankovní sektor, záleží 

prvotně na finančí strategii podniku, bonitě klienta a situaci na finančním trhu.  
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Důležitým aspektem pro správné vyhodnocení optimální formy externích zdrojů je 

finanční analýza podniku zaměřená na přiměřenou hodnotu cash-flow, rentabilitu                

a v neposlední řádě finančních nákladovost spojená s úvěrem. 

 

Na základě komparace bankovních a nebankovních úvěrů jako externí zdroj 

financování podnikatelské činnosti se budu v teoretické části zabývat jaké druhy 

provozních úvěrových produktů banky a ostatní nebankovní instituce nabízejí. Dále se 

budu zabývat podle jakého nákladového parametru by se malé a střední podniky měly 

řídit při vyhodnocování nákladovosti externího financování. V této části neopomenu ani 

podrobný proces sjednávání úvěru v bankovním a nebankovním finančním domě. 

 

Analytická část bude koncipována rozborem finanční analýzy konkrétního 

podniku, kterým bude společnost Sanexport, s. r. o. Nejprve provedu rozbor 

poměrovými ukazateli a následně i rozbor za pomocí horizontální a vertikální analýzy. 

Závěr této části bude věnován analýze současné úvěrové situace společnosti podložené 

účetními výkazy a úvěrovými smlouvami.  

 

Poslední část bude zaměřena na návrh řešení pro optimalizaci provozního 

financování. Zde se budu snažit vytvořit optimální řešení pro současnou a budoucí 

situaci provozního financování společnosti Sanexport, s. r. o. Řešení bude podloženo 

marketingovým výzkumem bankovních a nebankovních úvěrových produktů na 

finančním trhu v České republice.  
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1     Vymezení cíle DP a postup zpracování 

 

Cílem diplomové práce je na základě vybraného kritéria optimalizovat náklady 

provozního financování společnosti Sanexport, s. r. o.  

Dílčí cíle diplomové práce spočívají: 

 v analýze současného stavu – potřeby podniku v oblasti provozního financování; 

 v analýze trhu – možnosti provozního financování podniků na současném 

finančním trhu ČR; 

 ve výběru optimální varianty financování provozních potřeb podniku na základě 

kritéria nákladovosti. 

 

1. 1 Metodika DP 

 

Teoretická část je zpracována na základě odborné literatury a elektronických zdrojů, 

které jsou zaměřeny na oblast provozního financování. Analytická část je vypracována 

za pomocí interních dokumentů společnosti Sanexport, s. r. o, kterými jsou Rozvaha, 

Výkaz zisku a ztráty a úvěrové smlouvy Komerční banky.  Výpočty nákladovosti (IRR) 

jsou kvantifikovány pomocí tabulkového softwaru Excel. Návrhová část vychází 

z analýzy trhu poskytovatelů provozního financování v bankovním i nebankovním 

sektoru. Základem hodnocení analyzovaných produktů je opět kritérium nákladovosti 

(IRR), jehož výpočet je opět kvantifikován předem zvoleným kritériem nákladovosti za 

pomocí tabulkového softwaru Excel. Výsledkem diplomové práce je návrh doporučení 

produktů provozního financování sezařených dle kritéria nákladovosti. Přínos 

diplomové práce lze spatřovat ve výběru poskytovatele provozního financování včetně 

konkrétního úvěrového produktu s cílem optimalizovat náklady provozního financování 

společnosti Sanexport, s. r. o.  
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2    TEORETICKÁ ČÁST 

 

2. 1 Charakteristika provozního financování 

 

Provozní financování je možné označit jako běžné financování. Jedná se zpravidla                  

o krátkodobý bankovní úvěr. Ten je využíván k překlenutí nedostatku kapitálu mezi 

příjmy a výdaji. Tento časový nesoulad se v podniku vyskytuje zpravidla při zahájení 

činnosti a nebo jako rozdíl doby oběžného majetku a závazků při běžném financování. 

V závislosti na charakteru a také na výši úvěrového rámce pak banka žádá po žadatelích 

různé zdroje pro vyhodnocení bonity. Jedná se o základní účetní doklady jako je Výkaz 

zisku a ztráty, Rozvaha, Cash-flow a přehled pohledávek po lhůtě splatnosti. 

V některých případech se vyžaduje i zajištění a to v době, kdy podnik překročí 

minimální úvěrový limit. Toto zajištění se vyskytuje v podobě oběžného majetku, 

zpravidla pohledávek.
1
 Výhoda tohoto úvěru pak spočívá v relativně nízké ceně                

a jednoduché administrativě, která je spojená s jeho využíváním. Nevýhodou je pak 

komplikovanější schvalovací proces a dosažitelnost.
2
 

 

Jiné pojetí provozního financování lze interpretovat jako zajištování a vynakládání 

finančních prostředků na běžný provoz podniku. Ten je spojen s výplatou krátkodobých 

závazků.
3
  

 

Běžné financování formou provozního úvěru bývá nejběžnějším nástrojem, který se 

používá k získání finančních prostředků nutných k přežití podniků v kritických 

obdobích a financování nesplacených pohledávek.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední podniky. s 148 

Dostupné z: 
2
<http://www.transfinance.cz/data/sharedfiles/pripadove_studie/Bankovnictvi_srovnani_factoringu_final.

doc> [cit. 2012-02-27] 
Dostupné z: 
3
 <http://ilex.kin.tul.cz/~petra.matejovska/multiedu/EKR/ERP6_Financovani_podniku.ppt> [cit. 2012-02-

27] 
4
 <http://www.hkhb.org/user_files/Dokument/doc1236243228.doc> [cit. 2012-02-27] 

http://www.transfinance.cz/data/sharedfiles/pripadove_studie/Bankovnictvi_srovnani_factoringu_final.doc
http://www.transfinance.cz/data/sharedfiles/pripadove_studie/Bankovnictvi_srovnani_factoringu_final.doc
http://ilex.kin.tul.cz/~petra.matejovska/multiedu/EKR/ERP6_Financovani_podniku.ppt
http://www.hkhb.org/user_files/Dokument/doc1236243228.doc
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2. 2 Formy a specifika provozního financování 

 

1. Kontokorentní úvěr 

Je krátkodobým bankovním úvěrem poskytovaný bankou v určité výši, který je čerpán 

dle potřebné situace podniku až do výše stanoveného úvěrového rámce. Úvěrový rámec 

bývá stanoven jako překročitelný nebo nepřekročitelný. Dochází zde k zúčtovaní 

došlých a odešlých plateb společně se zúčtováním úvěru na jednom, bankou 

vymezeném účtu. Kontokorentní účty mohou vykazovat zůstatek v debetu i kreditu. 

Jedná-li se o kreditní zůstatek, je podnik v pozici věřitele, v opačném případě 

dlužníkem. Tento druh provozního financování může být vypovězen kdykoliv, nebo 

může trvat i několik let. Mezi hlavní výhody kontokorentního úvěru bezesporu patří 

flexibilní čerpání dle aktuální potřeby podniku. Co se týče nákladů na úvěr, jsou 

úročeny využité zdroje, v některých případech i nevyužitá část s nižším nákladovým 

úrokem. Zajištění je kryto všemi druhy osobních i reálných záruk. Splácení úvěru je 

opětovně zvyšuje předem sjednaný úvěrový rámec. Poslední výhodou pak může být 

snížení poplatků za vedení dalších účtů, jelikož podnik může realizovat platební styk 

přímo z tohoto účtu.
5
 Nevýhodou bývá vyšší úrok, který je zapříčiněn tím, že banka 

musí držet určitou část svých prostředků právě ke kontokorentním úvěrům a poskytuje 

je pouze bonitním klientům.
6
 

 

Specifika kontokorentního úvěru: 

- určen k financování provozních potřeb z podnikatelské činnosti; 

-  poskytován na běžném (kontokorentním) účtu; 

-  překročitelný / nepřekročitelný úvěrový rámec; 

-  pohyblivá úroková sazba; 

-  flexibilní placení úroků; 

-  poskytován v české i zahraniční měně; 

- sjednáván na dobu určitou / neurčitou.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví v České republice. s. 109-110 

6
 PIVRNEC, J. Finanční management. s. 90 

Dostupné z: 
7
<http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/kontokorentni-uver-na-dobu-urcitou-i-

neurcitou-v-kc-a-cizi-mene.shtml> [cit. 2012-02-27] 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/kontokorentni-uver-na-dobu-urcitou-i-neurcitou-v-kc-a-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/kontokorentni-uver-na-dobu-urcitou-i-neurcitou-v-kc-a-cizi-mene.shtml
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2. Revolvingový úvěr  

 

Jedná se o krátkodobý i střednědobý typ bankovního úvěru na financování provozních 

potřeb. Bývá charakterizován jako úvěr, kde banka stanovuje jeho výši a termín 

jednorázové splatnosti. V případě, kdy podnik splnil všechny podmínky, je automaticky 

obnovován. Výše může být měněna pro každý cyklus podle potřeb, nejvýše však do 

sjednaného úvěrového rámce.
8
 Revolvingový úvěr bývá označován jako jistá technická 

modifikace bankovní půjčky s tím, že banka na žádost podniku po předem stanovenou 

dobu vyčerpaný a následně splacený úvěr doplňuje, avšak požaduje vyšší úrok               

a poplatek za neustálé doplňování úvěru.
9
 Čerpání úvěrového limitu včetně jeho 

regulace je prováděno běžně v měsíčních intervalech a je nutno vést část obratu podniku 

přes běžný účet v bance.
10

 

 

Specifika bankovního úvěru: 

 

- lze čerpat a splácet dle sjednaných termínů do výše aktuálního limitu, ten lze nastavit 

dle finanční situace klienta až do výše základního limitu; 

- sjednání na dobu určitou / neurčitou;
11

 

- možnost ukončit bez udání důvodů kdykoliv během splácení; 

- neuvedení konečné splatnosti snižuje administrativní náročnost při ročním zhodnocení 

plnění podmínek smluvního vztahu; 

- nižší nákladové úroky.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 ZEMAN, V. Bankovnictví. s. 26 

9
 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. s. 170 

10
 ŠIMAN, J. , PETERA, P. Financování podnikatelských subjektů: teorie pro praxi. s. 65-66 

Dostupné z: 
11

 <http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/podnikatelske-

provozni-uvery.shtml> [cit. 2012-02-27] 
12

 <http://www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/Stranky/CSOB-Revolvingovy-uver.aspx> [cit. 2012-
02-27] 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/podnikatelske-provozni-uvery.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/podnikatelske-provozni-uvery.shtml
http://www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/Stranky/CSOB-Revolvingovy-uver.aspx
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3. Úvěr na přechodný nedostatek finančních prostředků 

 

Tento typ úvěru je poskytován korporátní klientele v okamžiku, kdy žadatel o úvěr 

usoudí, že finanční prostředky v rámci provozování jeho podnikatelské aktivity jsou 

nedostatečné, ale toto negativum nebylo způsobeno jeho vinou.  Z toho vyplývá nutná 

detailní expertní analýza prováděná bankou o příčinách vzniku finančních problémů. 

Úvěr je krátkodobý a zpravidla se čerpá jednorázově. Je poskytován jen bonitním 

klientům s dlouholetou historií v bance. Je možné, aby tento účel úvěru byl poskytnut 

k financování pohledávek po lhůtě splatnosti či k úhradě splátky jiného úvěru.
13

 

 

Specifika úvěru: 

 

- zdroj financování pohledávek po lhůtě splatnosti; 

- obvykle jednoarové čerpání formou připsáním na běžný účet nebo na vrub přímé 

platby; 

- pevná i pohyblivá úroková sazba; 

- pouze v české měně.
14

 

 

4. Faktoring 

 

Znamená odkup krátkodobých pohledávek faktorem. Faktorem může být bud banka 

nebo specializovaná faktoringová společnost. Nutné podmínky jsou: 

- doba splatnosti pohledávek je do 180 dnů, nicméně může se podle faktora měnit; 

- pohledávka nesmí být zajištěná a její vznik je spojen s obchodním úvěrem; 

- nejsou zde žádná práva třetích osob a postoupení pohledávky na jiného věřitele není 

vyloučeno.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 PŮLPÁNOVÁ, S. Komerční bankovnictví v České republice. s. 296 
Dostupné z: 
14

 <http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/podnikatelske-

provozni-uvery.shtml> [cit. 2012-02-27] 
15

 MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. s. 346 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/podnikatelske-provozni-uvery.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/podnikatelske-provozni-uvery.shtml


8 

Druhy faktoringu:  

 

1. Podle převzatého úvěrového rizika faktorem 

- pravý (bezregresní) faktoring- faktor garantuje převzetí úvěrového rizika a to i 

v případě, kdy odběratel nezaplatí. 

- nepravý (regresní) faktoring- vyskytuje se pouze jako úvěrový nástroj, riziko zůstává 

u dodavatele. V případě, kdy odběratel nesplní svou platební povinnost, musí dodavatel 

vrátit faktorovi již předplacenou částku včetně uhrazení úroků a dalších poplatků. Úvěr 

se poskytuje v rozmezí 60 - 80% hodnoty celkové pohledávky.
16

 

 

2. Podle počtu smluvených odkupů 

- jednorázový faktoring- týká se pouze samotné pohledávky nebo samotného balíku 

pohledávek, zpravidla pravý faktoring. 

- rámcový faktoring- odkup všech pohledávek až do výše stanoveného rámce, zpravidla 

nepravý faktoring.
17

 

 

3. Podle způsobu postoupení pohledávky 

- zjevný faktoring- odběratel má informace o postoupení pohledávek faktorovi a platí 

přímo jemu. V současné době převažuje. 

- tichý (skrytý) faktoring- odběratel nemá informace o postoupení pohledávek faktorovi 

a platí přímo dodavateli. Odběratel následně odesílá platbu faktorovi z důvodu uhrazení 

přeplacené částky včetně úroků a poplatků. V současné době využíván výjimečně.
18

 

 

4. Podle sídla dodavatele a odběratele 

- tuzemský- pokud dodavatel, faktor i odběratel sídlí v jedné zemi; 

- mezinárodní- v případě odlišného sídla pro zainteresované osoby.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. s. 347 
17

 tamtéž 
18

 tamtéž 
19

 tamtéž, s. 348 
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Specifika faktoringu: 

 

- financování 80% hodnoty pohledávek, výjimečně až 100%; 

- outsourcing správy, inkasa a vymáhání pohledávek; 

- záruka proti platební neschopnosti odběratelů; 

- zvýšení konkurenceschopnosti podniku; 

- stabilizace cash flow;
20

 

- prostředky může podnik čerpat ten samý den, kdy doje k postoupení pohledávky, tím 

se výrazně zpřesňuje plánování cash-flow; 

- rychlé schválení, zpravidla několik dní;
21

 

- snížení rizika ztrát z výkyvu směnných kurzů u pohledávek v cizí měně.
22

 

 

S faktoringem úzce souvisí vymáhání pohledávek, které je spojeno s existencí 

pohledávek, již jsou po lhůtě splatnosti. Tím negativně ovlivňují peněžní toky podniku. 

Tento způsob je zajišťován bud bankami nebo specializovanými společnostmi. Jedná se 

především o odkup vybraných pohledávek a také inkaso pohledávek prostřednictvím 

mandátní smlouvy. Dále pak započtení závazků, pohledávek nebo uskutečňování 

dražeb.
23

 

 

5. Eskontní úvěr 

Neboli eskont směnek patří mezi krátkodobé formy úvěrování. Banka však odkupuje 

směnky splatné v budoucnu s postihem a zpravidla takové, které splňují podmínky pro 

eskont. Předpokládá se, že pohledávka banky bude zaplacena akceptantem směnky, 

přičemž pokud k takové situaci nedojde, uhradí ji držitel směnky. Eskont směnek 

umožňuje dodavateli získat požadovaný kapitál před lhůtou splatnosti pohledávek. 

Tento úvěr je zpravidla poskytován s nízkou úrokovou sazbou oproti ostatním 

úvěrům.
24

 

 

Specifika úvěru: 

- směnky tuzemské i zahraniční. Případné soudní vymáhání je v rukou žadatele o 

eskontní úvěr; 

- min. hodnota 100 000Kč; splatnost 1-12 měsíců.
25

 

                                                           
Dostupné z: 
20

 <http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/financovani-

pohledavek/factoring.shtml> [cit.2012-02-27] 
21

 <http://www.csobfactoring.cz/factoring/vyhody-factoringu/> [cit. 2012-02-27] 
22

 <http://www.rb.cz/firemni-finance/velke-podniky/uvery-financovani-obchodu-a-zaruky/financovani-

pohledavek/factoring/> [cit. 2012-02-27] 
23

 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. s. 140 
24

 MÁČE, M. Platební styk: klasický a elektronický. s. 108-109 
Dostupné z: 
25

 <http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/eskontni-uver.shtml> [cit. 2012-02-27] 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/financovani-pohledavek/factoring.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/financovani-pohledavek/factoring.shtml
http://www.csobfactoring.cz/factoring/vyhody-factoringu/
http://www.rb.cz/firemni-finance/velke-podniky/uvery-financovani-obchodu-a-zaruky/financovani-pohledavek/factoring/
http://www.rb.cz/firemni-finance/velke-podniky/uvery-financovani-obchodu-a-zaruky/financovani-pohledavek/factoring/
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/eskontni-uver.shtml
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2. 3 Předmět provozního financování 

 

Předmětem provozního financování je získání finančních prostředků na financování: 

 

- zásob (vlastní a nedokončená výroba, hotové výroby a zboží); 

- pohledávek a závazků z obchodního styku; 

- překlenutí nedostatku hotovosti z časového nesouladu mezi příjmy a výdaji; 

- nákladů na opravu a údržbu majetku; 

- nákupu hmotného investičního majetku.
26

 

 

 

2. 4 Zdroje provozního financování - bankovní sector 

 

Poskytovatelé na finančním trhu nabízejí k získání potřebným prostředků bankovní 

úvěr. Bankovní úvěr je typ úvěrového produktu, který poskytují pouze bankovní 

instituce. Banky nabízejí dva druhy tohoto bankovního produktu. Obchodní či 

podnikatelské a soukromé. Obchodní, neboli podnikatelský úvěr je určen pro právnické 

nebo fyzické osoby – podnikatele. Slouží pro rozvoj podnikání a financování. Žadatelé  

mohou tento typ bankovního produktu získat od komerčních či státních bank. Soukromé 

jsou určeny pro nepodnikatelskou sféru. Právě bankovní úvěr se stal významným 

impulsem pro rozvoj bankovnictví.
27

 V následující části zde budou vymezeny jen ty 

bankovní instituce, které na finančním trhu České republiky poskytují podnikům 

bankovní produkty pro provozní financování, včetně vymezení jednotlivých bankovních 

produktů provozního financování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

<http://www.arkontakt.cz/download/Provozn%C3%AD%20financov%C3%A1n%C3%AD/Provozn%C

3%AD%20financov%C3%A1n%C3%AD.ppt> [cit. 2012-02-28] 
Dostupné z: 
27

 <http://www.i-uver.eu/bankovni-uver/> [cit. 2011-10-25] 

http://www.arkontakt.cz/download/Provozn%C3%AD%20financov%C3%A1n%C3%AD/Provozn%C3%AD%20financov%C3%A1n%C3%AD.ppt
http://www.arkontakt.cz/download/Provozn%C3%AD%20financov%C3%A1n%C3%AD/Provozn%C3%AD%20financov%C3%A1n%C3%AD.ppt
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1. Komerční banka 

 

Kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou v CZK i jiné měně 

 

Je určen zejména k financování provozních potřeb vyplývajících z podnikatelské 

činnosti podniku, které jsou dále určeny na financování zásob a krátkodobých 

pohledávek z obchodního styku. Tento typ úvěru je poskytován na běžný účet podniku. 

Vymezují se zde maximální úvěrové rámce, podle konkrétní finanční situace žadatele, 

podle níž se následně stanovuje i nákladovost úvěru. Úvěrový limit je definován jako 

nepřekročitelný. Úrokové sazby v kreditu jsou vyhlašované a zveřejňované v Oznámení 

Komerční banky, zatímco v debetu je úroková sazba stanovena jako pohyblivá. Splácení 

úvěru je v měsíčních, čtvrtletních periodách nebo na základě dohody v úvěrové 

smlouvě. Úvěr je veden v CZK, USD, EUR, CHF. Poskytuje se na dobu určitou do 

max. 3 let splatnosti i dobu neurčitou.
28

 

 

Profi úvěr 

 

Je poskytován jako krátkodobý (1 rok), střednědobý (5 let), nebo dlouhodobý (7 let). 

Podniky ho mohou použít na profinancování oběžného majetku, konkrétně na zásoby            

a krátkodobé pohledávky do lhůty splatnosti z obchodního styku. Dále pak na nákup 

hmotného investičního majetku (výpočetní technika a software), výjimku zde tvoří 

nákup komplexního vybavení pracoviště, kde součást tvoří právě výpočetní technika. 

Poslední možností je čerpání určeného k financování nákladů určených na opravy               

a údržby, nelze použít revolvingový úvěr. Úvěr je možný čerpat v časových periodách 

postupně, opakovaně a jednorázově. Finanční prostředky jsou převedeny na účet 

podniku nebo na účet dodavatelů přímo. Úroková sazba je stanovena jako RS 

(referenční sazba) u jednorázového a postupného čerpání, KRS (kontokorentní 

referenční sazba) u revolvingových a jako PRIBOR (pražská mezibankovní sazba). 

Splácení je možné měsíčně nebo jednorázově k datu splatnosti. Zajištění úvěru je kryto 

avalem na krycí blankosměnce, výjimku tvoří částky převyšující 2 000 000 Kč, kde se 

dále používá ručení, zástavní právo k nemovitosti nebo věci movité, popřípadě i 

k pohledávce.
29

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
28

 <http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-

financovani/kontokorentni-uver-na-dobu-urcitou-i-neurcitou-v-kc-a-cizi-mene.shtml> [cit. 2012-02-27] 
29

 <http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/profi-

uver.shtml> [cit. 2012-02-27] 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/kontokorentni-uver-na-dobu-urcitou-i-neurcitou-v-kc-a-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/kontokorentni-uver-na-dobu-urcitou-i-neurcitou-v-kc-a-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/profi-uver.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/profi-uver.shtml
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Profi úvěr FIX 

 

Stejné podmínky jako u Profi úvěru, s výjimkou financování provozních potřeb, kde lze 

použít i úvěr revolvingový. Dále pak čerpání je postupné nebo jednorázové, u Profi 

úvěru je možné navíc opakované čerpání, výjimku tvoří jen financování provozní 

potřeb. Podmínky splácení jsou stejné jako u Profi úvěru, výjimka je pouze v době mezi 

termínem pro vyčerpání úvěru a 1. anuitní splátkou, tam je vždy minimálně jedna 

úroková platba, následující splátka již je anuitní a není možné ji splatit jednorázově.
30

 

 

Podnikatelský provozní úvěr 

 

Úvěr je možné použít na financování provozních, investičních potřeb, oběžných 

prostředků a přechodný nedostatek finančních prostředků. Splácení je děleno na 

krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé a čerpání jednorázové, postupné, revolvingové                

a kontokorentní. Revolvingový úvěr je poskytován na dobu určitou pro krátkodobý                

(1 rok) a střednědobý (max. 3 roky), nebo na dobu neurčitou. Úroková sazba je 

pohyblivá nebo fixní.  Prostředky jsou v CZK, EUR, USD, CHF, GBP.
31

  

 

Profi faktoring 

 

Je forma provozního financování realizovaného prostřednictvím postoupení pohledávek 

z obchodního styku. Základem nabídky pro malé a střední podniky je tuzemský regresní 

faktoring, tedy jsou postupovány pohledávky za tuzemskými odběrateli, ale při 

individuálním posouzení lze financovat i zahraniční pohledávky. Regrese je zde míněna 

jako zpětné postoupení v případě nezaplacení odběratelem, zpravidla však 90 dnů po 

splatnosti. Součástí této služby je i inkaso a správa krátkodobých pohledávek se 

splatností do 90 dnů. Podmínkou faktoringu je zařazení min. tří odběratelů u nichž 

dosahuje obrat v sumě min. 10 mil. Kč.
32

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
30

 <http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/profi-

uver-fix.shtml> [cit. 2012-02-27] 
31

 <http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-

financovani/podnikatelske-provozni-uvery.shtml> [cit. 2012-02-27] 
32

<http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/profi-

factoring.shtml> [cit. 2012-02-27] 
 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/profi-uver-fix.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/profi-uver-fix.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/podnikatelske-provozni-uvery.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/podnikatelske-provozni-uvery.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/profi-factoring.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/provozni-financovani/profi-factoring.shtml
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2. ČSOB 

 

ČSOB kontokorentní úvěr 

 

Tento úvěr je určen ke krytí přechodného nedostatku finančních prostředků nebo na 

financování provozních potřeb. Přičemž zde nedochází ke kontrole účelu čerpání.  Je 

vydáván bez uvedení konečné doby splatnosti s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Čerpání je 

stanoveno nepravidelně, dle situace podniku až do výše úvěrového limitu. Jistina je 

splácena průběžnými platbami připisovanými na běžný účet podniku, naopak úroky se 

splácí měsíčně. Úroková sazba je složena z PRIBOR (pražská mezibankovní úroková 

sazba), EURIBOR (evropská mezibankovní úroková sazba) a marže. Marže je odvozena 

dle firemního rizika. Poplatky jsou stanovovány individuálně. Zajištění úvěru je kryto 

běžně pohledávkami z obchodního styku, nebo nemovitostí, depozitem, ručením třetí 

osoby.
33

 

 

ČSOB Revolvingový úvěr 

 

Úvěr je určený podnikatelům a podnikům, které potřebují dostatek prostředků na 

financování provozních potřeb. Předmětem financování jsou oběžná aktiva, především 

bonitní pohledávky, vyjimečně i zásoby. Vzhledem ke sledování účelovosti se 

poskytuje jako regulovaný limit. Čerpaní je možné v CZK i ve vybraných zahraničních 

měnách až do regulované výše dle aktuálního stavu financovaných aktiv. Úroky se 

splácí měsíčně a úroková sazba včetně zajištění je stejná jako u ČSOB Kontokorentní 

úvěr. Úvěr se poskytuje na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
33

 <http://www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/Stranky/CSOB-Kontokorentni-uver.aspx> [cit. 2012-
02-27] 
34

 <http://www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/Stranky/CSOB-Revolvingovy-uver.aspx> [cit. 2012-
02-27] 
 

http://www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/Stranky/CSOB-Kontokorentni-uver.aspx
http://www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/Stranky/CSOB-Revolvingovy-uver.aspx
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ČSOB Exportní factoring 

 

Exportní factoring řeší financování pohledávek za zahraničními odběrateli včetně jejich 

správy. S ohledem na komplikace, které mohou vznikat při správě exportních 

pohledávek, je zde kladen větší důraz na ošetření rizika neplacení, a proto je exportní 

factoring nabízen zpravidla jako bezregresní. Pro každého zahraničního odběratele je 

stanoven limit a pro pohledávky do hodnoty tohoto limitu přebírá ČSOB Factoring 

riziko neplacení. Spoluúčast podniku zde tvoří 20% hodnoty. Je možné kombinovat                

i s tuzemskými pohledávkami s pomocí tuzemského faktoringu.
35

  

 

3. Česká spořitelna 

 

Kontokorentní úvěr pro komerční klientelu 

 

Úvěr je možné využít k pokrytí krátkodobých provozních potřeb. K běžnému účtu v 

CZK nebo jiné cizí měně se sjednává výše povoleného debetního zůstatku. Čerpání              

a splácení kontokorentního úvěru je průběžné. Maximální doba na kterou je 

kontokorentní úvěr sjednáván činí 1 rok s možností obnovení. Úroková sazba, období, 

možnosti čerpání včetně termínů splácení úroků a zajištění je sjednáváno  

individuálně.
36

 

 

Provozní úvěr pro komerční klientelu 

 

Úvěr je možné využívat k pro financování krátkodobých a střednědobých provozních 

potřeb. Jedná se o termínovaný účelový úvěr v CZK nebo jiné cizí měně se sjednaným 

plánem čerpání a splácení (jednorázové, postupné, tranže), případně s možností 

revolvingu a následného obnovení. Úroková sazba, období, možnosti čerpání včetně 

termínů splácení úroků a zajištění je opět sjednáváno individuálně.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostuné z: 
35

 <http://www.csobfactoring.cz/nase-sluzby/exportni-factoring/> [cit. 2012-02-27] 
36

<http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a-instituce/financni-instituce/kontokorentni-uver-pro-

komercni-klientelu/o-produktu-d00010601> [cit. 2012-02-27] 
37

< http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a-instituce/financni-instituce/provozni-uver-pro-

komercni-klientelu/o-produktu-d00011314> [cit. 2012-02-27] 

http://www.csobfactoring.cz/nase-sluzby/exportni-factoring/
http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a-instituce/financni-instituce/kontokorentni-uver-pro-komercni-klientelu/o-produktu-d00010601
http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a-instituce/financni-instituce/kontokorentni-uver-pro-komercni-klientelu/o-produktu-d00010601
http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a-instituce/financni-instituce/provozni-uver-pro-komercni-klientelu/o-produktu-d00011314
http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a-instituce/financni-instituce/provozni-uver-pro-komercni-klientelu/o-produktu-d00011314
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Exportní faktoring 

 

Exportní faktoring je komplexní finanční služba zaměřená na zlepšení hotovostních 

toků zpomalených v důsledku prodeje s odloženou splatností zahraničním odběratelům. 

Pohledávky jsou zajištovány až do výše 100% dle bonity. U schválených odběratelů je 

zajištováno plynulé financování pohledávek. Zálohová platba je stavena až do výše 90% 

hodnoty dle bonity. Platby v CZK nebo jiné cizí měně. Exportní faktoring poskytuje            

i správu a inkaso pohledávek včetně eFactoingu(internetové aplikace umožnující 

aktuální přístup k informacím).
38

 

 

4. Citibank 

 

Provozní úvěr 

 

Jedná se o krátkodobý úvěr na pokrytí provozních nákladů s dobou splatnosti do 1 roku 

a možností automatického prodloužení. Čerpání a splácení dle možností podniku. Výše 

úvěru je stanovena až do 4,5 mil. Kč. Úvěr je poskytován v CZK, EUR, USD. Zajištění 

formou firemní bianko směnky avalovanou vlastníky.
39

 

 

Ready Credit 

 

Úvěr určený na pokrytí provozního kapitálu krátkodobého charakteru. Maximální výše 

je odvislá dle bonity klienta a hodnoty zajištění. Zajištění je sjednáváno nejčastěji 

formou nemovité zástavby (až 100%) nebo technologickým vybavením (až 75%). 

Čerpání a splácení dle možností podniku. Úvěr je poskytován v CZ, EUR, USD. 

Poplatky jsou stanovovány individuálně. Je vyžadována firemní bianko směnka 

avalovaná vlastníky.
40

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
38

 <http://www.factoringcs.cz/cs/zakladni-produkty/exportni-factoring.html> [cit. 2012-02-27] 
39

 <http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/medium_companies/uvery.htm> [cit. 
2012-02-27] 
40

<http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/medium_companies/uvery.htm> [cit. 2012-
02-27]  

http://www.factoringcs.cz/cs/zakladni-produkty/exportni-factoring.html
http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/medium_companies/uvery.htm
http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/medium_companies/uvery.htm
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Financování zásob 

 

Jedná se o krátkodobý úvěr zajištěný zásobami (hotové výrobky, veřejně 

obchodovatelné suroviny, kromě zemědělských komodit), maximální výše opět odvislá 

dle bonity podniku a hodnoty zajištění. Splatnost do 1 roku s možností automatického 

prodloužení. Splácení dle možností podniku. Poskytován v CZK, EUR, USD. 

Maximální možnost čerpání dle výše hodnoty zásob, nejvýše však 30% hodnoty, nutné 

pravidelně předkládat bance. Poplatky jsou opět individuální. Zajištění formou smlouvy 

o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí a notářského zápisu.  Vyžadovaná 

firemní bianko směnka avalovaná vlastníky.
41

  

 

Financování obchodních kontraktů 

 

Krátkodobý úvěr do 2 let určený na financování obchodních kontraktů podniku od 

vzniku obchodního případu až po splatnost jednotlivých pohledávek vyplývajících 

z kontraktu. Splatnost úvěru je vždy přizpůsobena průběhu financovaných kontraktů. 

Doba financování jednotlivých obchodních případů před začátkem fakturace může být 

až 9 měsíců . Výše úvěrového rámce je stanovena individuálně dle bonitě podniku a 

potřebě vyplývající z povahy, objemu a průběhu financovaných kontraktů. Poskytován 

v CZK, EUR, USD.  Jednotlivá čerpání úvěru jsou odvozena od nákladů potřebných pro 

plnění kontraktu a od objemu pohledávek podniku vyplývající z kontraktů, 

dokumentovaných jednotlivými fakturami, které jsou bance předloženy a zastaveny v 

její prospěch. Maximální doba splatnosti faktur vydaných na základě kontraktu je 120 

dní a lze ji individuálně prodloužit v případě velkých jednorázových obchodních 

kontraktů. Pohledávky  nejsou odkupovány, ale pouze přijímány do zástavy – všechny 

pohledávky vyplývající z financovaných kontraktů je třeba zastavit bance. Opět 

vyžadována firemní bianko směnka avalovaná vlastníky. Splatnost úvěru je ke 

konečnému datu splatnosti úvěru nebo ke splatnosti financovaných kontraktů podle 

toho, která situace nastane dříve. Poplatek za poskytnutí úvěru je opět individuální.
42

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
41

<http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/medium_companies/uvery.htm> [cit. 2012-
02-27] 
42

 <http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/medium_companies/uvery.htm> [cit. 
2012-02-27] 
 

http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/medium_companies/uvery.htm
http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/medium_companies/uvery.htm
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Financování pohledávek 

 

Krátkodobý úvěr se splatností do 1 roku s možností automatické prolongace určený na 

financování pohledávek se splatností 120 dní za bankou akceptovanými odběrateli. 

Výše úvěrového rámce je stanovena bankou individuálně dle bonity podniku a potřebě 

vyplývající z objemu pohledávek ve splatnosti. Je poskytován v CZK, EUR, USD. 

Čerpání úvěru je odvozeno podle objemu pohledávek klienta zastavených ve prospěch 

banky. V průběhu úvěrového vztahu podnik pravidelně předkládá přehled pohledávek 

určených k financování. Vyžadována firemní bianko směnka avalovaná vlastníky                  

a poplatek za poskytnutí úvěru je opět individuální.
43

 

 

5. Raiffeisen BANK 

 

Podnikatelský kontokorent 

 

Je určen podnikatelům a společnostem s ručením omezeným, které podnikají nepřetržitě 

alespoň 12 měsíců, nemají závazky po splatnosti vůči státu a finančním institucím, mají 

roční tržby ve výši od 500 tisíc do 30 milionů Kč. Možnost čerpat min. 30 tisíc až 5 mil. 

Kč podle potřeb podniku. Splatnost je do 1 roku s možností automatické prolongace. 

Přijatá platba snižuje výši úvěru a tím í nákladové úroky pro podnik. Z nečerpané výše 

se úroky nehradí. Zajištění pouze blankosměnkou nebo dobrovolně nemovitostí bez 

nutnosti znaleckého posudku.
44

  

 

Podnikatelská rychlá půjčka 

 

Je určena k financování provozních potřeb. Možnost čerpat až do výše 5 mil. Kč, 

přičemž od 30 tisíc do 3 mil. Kč bez nutnosti zajištění. Není nutné dokládat účelovost. 

Podnik má možnost zvolit si sám dobu fixace úrokové sazby.  Doba splacení 1-15 let. 

Možnost zvýhodnění u zajištění nemovitostí. Nutné předložit jedno danové přiznání za 

poslední rok.
45

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
43

 <http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/medium_companies/uvery.htm> [cit. 
2012-02-27] 
44

 <http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/uvery-a-financovani/podnikatelsky-

kontokorent/> [cit. 2012-02-27] 
45

 <http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/uvery-a-financovani/podnikatelska-
rychla-pujcka/> [cit. 2012-02-27] 

http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/uvery-a-financovani/podnikatelsky-kontokorent/
http://www.rb.cz/firemni-finance/podnikatele-a-male-firmy/uvery-a-financovani/podnikatelsky-kontokorent/
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6. GE Money bank 

 

Flexi provoz 

 

Jedná se o podnikatelský kontokorentní úvěr, který umožnuje čerpat z běžného účtu  

300 000 až 5 mil. Kč bez nutnosti zajištění nemovitostí, pouze blankosměnkou. Flexi 

Provoz slouží k financování provozních potřeb, zejména pohledávek, zásob a nákladů 

spojených s podnikatelskou činností. Úroky se platí měsíčně pouze z čerpaného části 

úvěrového rámce, úroková sazba stanovena individuálně dle výše úvěru. Poplatek za 

žádost a poskytnutí také individuální.
46

 

 

7. UniCredit Bank 

 

Rychlý provozní úvěr 

 

Jedná se o krátkodobý provozní úvěr se splatností do 1 roku.  Úvěr je poskytován až do 

výše 10 mil. Kč dle bonity vždy bez zajištění nemovitostí, s možností víceúčelového 

čerpání dle individuálních potřeb.  Možnost čerpat jako kontokorent, krátkodobý úvěr 

čerpaný v tranžích, krátkodobých bankovních záruk, exportních a importních 

akreditivů, limitů pro zajištění měnového a úrokového rizika, nebo jako víceúčelová 

linka., tedy vše v jednom. Úroková sazba stanovována individuálně dle bonity 

podniku.
47

  

 

8. Fio banka 

 

Podnikatelský provozní úvěr 

 

Úvěr je poskytován od 3 do 170 mil. Kč, obvyklá doba splatnosti 1 - 8 let, možno            

i prodloužit. Preferované zajištění formou nemovitosti, bonitními pohledávkami nebo 

movitým majetkem. Poplatek za poskytnutí úvěru je stanovován individuálně. Úroková 

sazba je vázána na základní sazbu banky nebo na tržní úrokové sazby PRIBOR (pražská 

mezibankovní úroková sazba) či EURIBOR (evropská mezibankovní úroková sazba). 

Úrok je počítán na denní bázi, možnost předčasného splacení bez sankcí.
48

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
46

 <http://www.gemoney.cz/ge/cz/3/podniky/flexi-provoz> [cit. 2012-02-27] 
47

 <http://www.unicreditbank.cz/cz/firmy/uvery/sme-uver.html> [cit. 2012-02-27] 
48

 <http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/uvery/podnikatelske-uvery> [cit. 2012-02-27] 

http://www.gemoney.cz/ge/cz/3/podniky/flexi-provoz
http://www.unicreditbank.cz/cz/firmy/uvery/sme-uver.html
http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/uvery/podnikatelske-uvery
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9. Equa bank 

 

Provozní úvěr pro malé a střední podniky 

 

Tento úvěr je určen pro FO podnikatelé a PO k financování oběžných aktiv a to 

převážně pro překlenutí časového nesouladu mezi placením závazků a inkasem 

pohledávek, předzásobením materiálu, zboží, financování výroby, nebo refinancování 

dříve poskytaného úvěru provozního charakteru. Maximální výše včetně úrokové sazby 

odvislá dle bonity firmy. Poplatek za schválení úvěru zdarma a poskytnutí úvěru je 

stanovován individuálně.
49

 

 

10. Volksbank 

 

Kontokorentní úvěr 

 

Jedná se o úvěr poskytovaný na financování provozních potřeb podniku se splatností do             

1 roku s možností prodloužení. Úvěr může být poskytnut v CZK, ale i cizích měnách 

(např. USD, EUR apod.), pokud je ve stejné měně otevřen firemní běžný účet. 

Kontokorentní úvěr je splácen průběžně inkasem klienta na firemní běžný účet. Celá 

částka je splatná jednorázově k termínu splatnosti, pokud není úvěr před uplynutím 

splatnosti prolongován. Podmínkami pro získání tohoto kontokorentního úvěru jsou 

vedení běžného účtu u banky, předložení finančních výkazů za poslední tři roky, dobrá 

bonita podniku včetně adekvátního způsobu zajištění.
50

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
49

 <http://firmy.finance.cz/srovnani-financnich-produktu/uvery-a-hypoteky/provozni-uvery/du6700-213-

equa-bank-provozni-uvery/?form6700%5Binternal_val%5D=1> [cit. 2012-02-27] 
50

 <http://www.volksbank.cz/vb/jnp/cz/firmy/provozni_uvery/cz-firmy-provozni_uvery-

kontokorentni_uver.html> [cit. 2012-02-27] 

http://firmy.finance.cz/srovnani-financnich-produktu/uvery-a-hypoteky/provozni-uvery/du6700-213-equa-bank-provozni-uvery/?form6700%5Binternal_val%5D=1
http://firmy.finance.cz/srovnani-financnich-produktu/uvery-a-hypoteky/provozni-uvery/du6700-213-equa-bank-provozni-uvery/?form6700%5Binternal_val%5D=1
http://www.volksbank.cz/vb/jnp/cz/firmy/provozni_uvery/cz-firmy-provozni_uvery-kontokorentni_uver.html
http://www.volksbank.cz/vb/jnp/cz/firmy/provozni_uvery/cz-firmy-provozni_uvery-kontokorentni_uver.html
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Tranšový úvěr 

 

Je typ úvěrového produktu se splatností do 1 roku s automatickou možností 

prodloužení umožňující v případě potřeby financovat výrobu nebo pořízení zásob. 

Bývá zpravidla poskytován na financování provozních potřeb firmy. Úvěr může být 

poskytnut v CZK, ale i cizích měnách (např. USD, EUR apod.). Podnik má možnost 

využít fixaci úrokové sazby na celé období. Úvěr je možné čerpat v různě velkých 

tranších, minimálně však ve výši 1 mil. Kč jedné tranše a doba tranše je stanovena 

podle potřeb podniku, minimálně však 1 týden, maximálně 1 rok. Podmínky pro 

získání jsou stejné jako u kontokorentního úvěru. Tedy vedení běžného účtu u banky, 

předložení finančních výkazů za poslední tři roky, dobrá bonita podniku včetně 

adekvátního způsobu zajištění.
51

 

 

11. WPB Capital 

 

Krátkodobý provozní úvěr WPB Capital 

 

Jedná se o velice flexibilní financování provozních potřeb v podnikání. Zejména 

financování obchodní činnosti, provozních potřeb, refinancování krátkodobých 

závazků nebo odkupu obchodních podílů, akvizice podnikatelských subjektů, nákupu 

nemovitostí z dražeb a výběrového řízení. Výše úvěru je v rozmezi 3 – 50 mil. Kč, 

respektive do 60% hodnoty zajištované nemovitostí s roční úrokovou sazbou 8,5%. 

Čerpání je jednorázové se splatností 6 měsíců až 5 let. Možnost splácení v tranších 

s možností odkladu splátek jistiny nebo metodou běžných anuitních splátek. Zajištění 

na základě zástavního práva k nemovitosti.
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z:  
51

 <http://www.volksbank.cz/vb/jnp/cz/firmy/provozni_uvery/cz-firmy-provozni_uvery-

transovy_uver.html> [cit. 2012-02-27] 
52

 <http://www.wpb.cz/uvery/kratkodoby-provozni-uver> [cit. 2012-02-27] 

http://www.volksbank.cz/vb/jnp/cz/firmy/provozni_uvery/cz-firmy-provozni_uvery-transovy_uver.html
http://www.volksbank.cz/vb/jnp/cz/firmy/provozni_uvery/cz-firmy-provozni_uvery-transovy_uver.html
http://www.wpb.cz/uvery/kratkodoby-provozni-uver
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12. Česká exportní banka 

 

Přímý vývozní dodavatelský úvěr 

 

Umožňuje českému vývozci financovat pohledávky vůči zahraničnímu odběrateli. Je 

poskytován v podobě krátkodobého úvěru se splatností do 2 let a dlouhodobého úvěru 

se splatností nad 2 roky. U krátkodobého úvěru výše úvěru dosahuje až 100% hodnoty 

smlouvy o vývozu. Úroková sazba je na bázi LIBOR (londýnská mezibankovní úroková 

sazba) a EURIBOR (evropská mezibankovní úroková sazba). Podmínkou dle novely 

zákona 58/1995 již není podmíněné poskytnutí podpořeného financování pojištění 

EGAP
53

. Na základě požadavků ČEB může být pojištění EGAP nahrazeno jiným typem 

zajištění. U dlouhodobého úvěru je výše úvěru až do 85% hodnoty smlouvy o vývozu 

s 15% akontací. Úroková sazba je stejná jako u krátkodobého úvěru nebo s možností 

fixní sazby CIRR.
54

 Vývozce je vždy pojištěn.
55

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 EGAP- Komerční úvěrová pojištovna  
54

 CIRR(Commerical Interest Reference Rates)- minimální úroková sazba, od níž se odvozuje cena 
exportního úvěru.  Sazba pro jednotlivé státy se odvíjí podle úroků státních dluhopisů k nimž se přičítá 
1%, případně ještě riziková přirážka. Aktualizace probíhá jednou měsíčně.  
55

 <http://www.ceb.cz/content/view/57/1/> [cit. 2012-02-27] 
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Postup sjednávání úvěru v bance 

 

V první řadě je důležité si uvědomit, že celý proces je uzavírán mezi dvěma subjekty              

a to mezi žadatelem o úvěr a samotnou bankou. V tomto postavení jsou si obě strany 

rovny, ikdyž by se mohlo na první pohled zdát, že banka má dominantnější postavení. 

Není tomu tak. Důvod je prostý, klient nabízí bance obchod a banka si za odměnu               

a postoupení rizika odebírá část klientovy likvidity. Jediná nadřazenost banky je 

v možnosti zamítnout klientův požadavek na poskytnutí úvěru. Celý proces začíná první 

schůzkou, kde se klient setká se zástupcem banky. Ten si vyslechne úvodní slova               

o společnosti, důvod sjednání úvěru a celkový požadovaný úvěrový rámec. V případě 

úvěrování investičního záměru firmy klient musí předložit projektový, popřípadě 

investiční plán. Pokud zástupce banky uzná plán jako reálný, vyzve klienta k propůjčení 

plánu z důvodu důslednějšího analyzování a případnému zaplacení zpracovatelské 

odměny bance. Tato odměna je sjednávána pouze u některých druhů financování 

podnikatelské činnosti v rámci malého a středního podnikání.
56

 Na bankovním trhu 

v České republice vyžadují zpracovatelskou provizi ale téměř všechny bankovní domy, 

nicméně se od této provize pomalu opouští. Názorný příklad lze uvést na třech 

největších bankách u nás a to Komerční bance, ČSOB a České spořitelně. Komerční 

banka si účtuje poplatek za pracování a vyhodnocení žádosti o úvěr ve výši 0,3% 

z celkového úvěrového rámce, min. 5000Kč, max. 30 000Kč, příslib úvěru je účtován 

jako samostatný poplatek. ČSOB má poplatek stanoven obdobně a to ve výši 0,3% 

z celkového úvěrového rámce, přičemž min. výše je 2000Kč, ale maximální není 

stanovena. Posledním příkladem je Česká spořitelna, ta sjednává poplatek bud 

individuálně na základě výše a podmínek pro poskytnutí úvěru nebo v procentuálním 

rozmezí 0,5% - 2% z celkového úvěrového rámce, min. částka je stanovena ve výši 

5000Kč, max. 150 000Kč. V této ceně je již zahrnut i příslib úvěru. Nicméně tyto 

zpracovatelské provize jsou sjednávány jen u vybraných úvěrů a pomalu se od nich 

upouští, jak již bylo zmíněno a jsou odvislé z celkové výše úvěru a na dalších 

podmínkách.
57

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 KROH, M. Jak si vzít úvěr. s. 84 
57

 Dostupné z: 
<http://www.sazebnik-kb.cz/> [cit. 2011-12-14] 
<http://www.csob.cz/cz/Csob/Sazebniky/Stranky/Sazebnik-pro-pravnicke-osoby-a-fyzicke-osoby-

podnikatele.aspx> [cit. 2011-12-20] 
<http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a-instituce/podnikatele-a-male-firmy/uvery-

d00011304> [cit. 2011-12-14] 

http://www.sazebnik-kb.cz/
http://www.csob.cz/cz/Csob/Sazebniky/Stranky/Sazebnik-pro-pravnicke-osoby-a-fyzicke-osoby-podnikatele.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/Sazebniky/Stranky/Sazebnik-pro-pravnicke-osoby-a-fyzicke-osoby-podnikatele.aspx
http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a-instituce/podnikatele-a-male-firmy/uvery-d00011304
http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a-instituce/podnikatele-a-male-firmy/uvery-d00011304
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Nutné dokumenty 

 

- „ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání resp. dokladu 

prokazujícího právní subjektivitu;  

- Roční účetní závěrky za období předchozích 1, 2 až 3 let (u společností s povinností 

auditu ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li zpracovávány)               

a daňová přiznání za poslední 3 roky (některým bankám stačí jen za 1 poslední rok) 

včetně příloh tak, jak byly předány finančnímu úřadu. V případě, že klient nemá 

zpracováno daňové přiznání za poslední účetní období, předloží za toto období 

předběžné výsledky v rozsahu účetní závěrky; 

- Ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku v 

rozsahu účetních výkazů (Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát).; 

- Základní informace o společnosti + předmětu financování; 

- Podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti s uvedením 

charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů o minulém vývoji, stavu    

a perspektivách nosných aktivit; 

- Finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti; 

- Potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu (FÚ) a České správě sociálního 

zabezpečení (ČSSZ) a příslušným zdravotním pojišťovnám. Některé banky vyžadují 

místo potvrzení jen čestné prohlášení žadatele o úvěr;  

- Prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům + materiály týkající se 

navrhovaného zajištění včetně případné bankovní reference na společnost a její 

vlastníky; 

- Doplňující údaje dle požadavku klientského úvěrového pracovníka ((např. komentář 

příčin výkyvů v účetních výkazech, plán investic, časový rozbor pohledávek, aktuální 

rozbor finančních investic, podíl exportu na tržbách, rozbor tržeb dle nosných činností) 

+ doklad o zajištění odbytu produkce (dle charakteru produkce).“
58

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 Dostupné z: 
http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/hotovostni-pujcky/abeceda-hotovostnich-uveru/doklady/             
[cit. 2011-12-14] 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/seznamy/financni-urady/
http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/
http://poradna.finance.cz/investice/
http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/hotovostni-pujcky/abeceda-hotovostnich-uveru/doklady/
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Poté je nutné čekat v rozmezí 1 - 3 týdnů v závislosti, zda žadatel bude shledán jako 

vyhovující požadavkům bance či nikoliv. Zde je nutné zdůraznit, že v případě, když 

banka klientovu žádost zamítne, zpracovatelský poplatek, odměna, provize bance se již 

nevrací zpět. V případě, že je žádost bankou schválena, ale požadovaná výše úvěru 

přesahuje pravomoc pobočky, je žádost poustoupena vyššímu stupni organizační 

jednotky, zpravidla divizi nebo centrále. Tam probíhá obdobný proces a zde je již 

rozhodnutí definitivní. Je nutné brát v potaz, že celý proces se může protáhnout i             

o několik týdnů déle. Jiná situace nastává v případě, kdy klient je již dlouhodobým           

a solventním klientem banky. V tomto případě se schvalovací lhůta podstatně zkracuje                  

a okamžité poskytnutí úvěru je možné například překlenovacím úvěrem na směnku. 

Poslední fáze je fáze podpisu úvěrové smlouvy a zástavní smlouvy, pokud je 

vyžadována. Tato zástave je zpravidla sjednávána na budovu sloužící k podnikání, 

přičemž musí být notářsky ověřena. Notářské ověření se vyžaduje z důvodu zástavního 

práva na katastrálním úřadě úvěrující banky v listu vlastnictví. Teprve tímto zápisem 

zástavního práva lze převést úvěr na běžný účet klienta a tím celý proces končí.
59

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 KROH, M. Jak si vzít úvěr. s. 85-87 
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2. 5 Zdroje provozního financování - nebankovní sector 

 

Nebankovní úvěrové produkty jsou zvláštním druhem cizího externího financování 

podniku. Tyto zdroje jsou poskytovány nebankovními institucemi a zpravidla se od 

bankovních úvěrových produktů odlišují v několika případech. Tím prvním případem je 

místo, kde se tyto zdroje poskytují. I zde dochází k několika variantám. Ta první je 

sjednání úvěrového produktu u nebankovních úvěrových institucí na pobočce                       

či v kanceláři. Druhou variantou je pak vyřízení celého procesu sjednání po telefonu či 

internetu a konečné stvrzení v kanceláři žádajícího podniku. Zcela jiná situace nastává    

u specializovaných nebankovních úvěrových produktů, kde prodejním místem je sídlo 

instituce. Dalším případem diference od bankovních úvěrových produktů je časová 

náročnost, která se zde značně zkracuje.
60

 Nebankovní úvěry bývají zpravidla 

neúčelové, což je zásadní rozdíl od bankovních úvěrových produktů a dají se využít 

tedy téměř na cokoliv, tedy i na provozní financování. Co se týče dostupnosti 

nebankovních zdrojů, jsou pro žadatele k dispozici téměř v každém případě. 

Nebankovní společnosti totiž zpravidla nenahlíží do registru dlužníků. Z toho vyplývá, 

že si úvěr u nebankovní společnosti mohou zřídit i ti, kteří měli v minulosti nějaké 

problémy se splácením. Některé nebankovní společnosti ani nekontrolují pravidelný 

příjem.
61

 Na trhu nebankovních úvěrových zprostředkovatelů stojí dvě kategorie: 

 

1. Zprostředkovatelé nebankovních úvěrů jako FO 

Tyto osoby nabízejí své služby převážně pro běžnou klientelu, nikoliv tedy pro 

podnikatelskou sféru a na trhu jich působí nesčetné množství. 

 

2. Zprostředkovatelé nebankovních úvěrů jako PO 

Tyto společnosti nabízejí své služby pro běžnou klientelu, ale také pro podnikatelskou 

sféru, jako SME. Ty jsou klíčovou skupinou v rámci nebankovního financování 

provozních potřeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z:  
60

 <http://www.dnoviny.cz/financni-sluzby/cesky-nebankovni-trh-se-odrazil-ode-dna-a-hlasi-oziveni> 
[cit. 2011-10-11] 
61

 <http://www.ceskepujcky.com/pujcky-pro-podnikatele/> [cit. 2011-10-11] 
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1. AE Finance 

 

Společnost AE Finance poskytuje nebankovní půjčky, úvěry, hypotéky občanům                  

a podnikatelům z ČR i SR. Peníze dostanou i ti klienti, kteří figurují v registru dlužníků. 

AE Finance patří k těm společnostem, které půjčí i bez doložení příjmu.
62

 

 

- min. hranice čerpání: 500 000 Kč 

- max. hranice čerpání: 10 000  000 Kč 

- Splatnost: 3 – 25 let 

- Zajištění: nemovitost, vinkulace pojistného plnění z pojištění nemovitosti, notářský 

zápis se svolením k vykonatelnosti.
63

 

 

2. Euro-úvěr 

 

Velice silná nebankovní společnost, která nabízí úvěry a půjčky pro všechny, kterým 

banky rozhodně nepůjčí a to i pro podnikatelské subjekty, bez nutnosti dokládat 

pravidelný měsíční příjem, bez nahlížení do registru dlužníků. Půjčka od společnosti 

Euroúvěr je tedy vhodná pro každého.
64

 

 

Minimální výše čerpání: 500 000 Kč 

Maximální výše čerpání: 5000 000 Kč 

Doba splatnosti: 1-15 let 

Zajištění: nemovitost, max. 50% hodnoty. 

Výše úroků: od 18,9% p. a.
65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
62

 <http://www.expresnipujcky.cz/ae-finance/> [cit. 2011-10-11] 
63

 <http://www.firemni-pujcky.cz/provozni-podminky/> [cit. 2011-10-11] 
64

< http://www.ceskepujcky.com/eurouver/> [cit. 2011-11-12] 
65

< http://www.euro-uver.cz/leasing-nemovitosti/neucelove-prostredky> [cit. 2011-11-12] 
  

http://www.euro-uver.cz/leasing-nemovitosti/neucelove-prostredky
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3. FAST Hypo 

 

FAST Hypo patří mezi moderní a vyspělé nebankovní finanční společnosti. Její cíle 

jsou podávat dokonalý výkon a být co nejpřívětivější ke svým klientům. Zaměřuje se na 

rozvoj podnikání a nedostatek provozního kapitálu.
66

 

 

Minimální výše čerpání: 2 000 000 Kč 

Maximální výše čerpání: 20 000 000 Kč 

Doba splatnosti: 1-3 roky 

Zajištění: nemovitost 

Úrok: 15% p.a u částky nad 10 mil. Kč je úrok stanovován individuálně.
67

 

 

4. Leasing-star 

 

Nebankovní společnost, fungující již od roku 1991. Kořeny má v Česku. Leasing-star se 

snaží svým klientům poskytnout maximální pohodlí při sjednávání úvěru pomocí 

telefonické a elektronické komunikace. Nabízí převážně neúčelové úvěry.
68

 

 

Minimální výše čerpání: 100 000 Kč 

Maximální výše čerpání: 10 000 000 Kč 

Doba splatnosti: 6 - 96 měsíců 

Zajištění: nemovitost, max. 50% hodnoty.
69

 

 

5. Profi credit a.s. 

„Je česká společnost, která poskytuje dostupné finanční půjčky a úvěry pro zaměstnance 

i podnikatele.“
70

 

 

Minimální výše úvěru: 50 000 Kč 

Maximální výše úvěru: není určena, záleží na bonitě klienta 

Doba splatnosti: až 48 měsíců 

Zajištění: Blanko směnka s případným avalem (spoludlužníkem), zástava majetku.
71

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
66

 <http://www.ceskepujcky.com/fast-hypo/> [cit. 2011-11-12] 
67

 <http://www.fasthypo.cz/uvery.aspx> [cit. 2011-11-12] 
68

 <http://www.ceskepujcky.com/leasing-star/> [cit. 2011-11-12] 
69

 <http://capitalstar.cz/o-star-uveru.php> [cit. 2011-11-12] 
70

 <http://www.proficredit.cz/index.php> [cit. 2011-11-13] 
71

 http://www.proficredit.cz/podnikatelska_pujcka.php [cit. 2011-11-13] 

http://www.proficredit.cz/podnikatelska_pujcka.php
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6. RMI Finance 

 

„RMI Finance je nebankovní společnost pracující ve finančním oboru již několik let. 

Má mnoho zkušeností a ví, co klientela očekává od půjčky. Od toho se také odvíjí 

nabídka produktů, vybere si každý zájemce o půjčku. RMI Finance je velice oblíbenou 

společností, protože přístup i nabízené produkty jeví známku profesionality.“
72

 

 

Minimální výše čerpání: 300 000 Kč 

Maximální výše čerpání: 35 000 000 Kč 

Doba splatnosti: max. 20 let 

Zajištění: nemovitost, max. 60% hodnoty, vinkulace pojistného plnění z pojištění 

nemovitosti.
73

 

 

7. Akcenta 

 

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo nabízí vysoké zhodnocení úspor, dostupné 

úvěry i běžné služby platebního styku. Působí na trhu již více než 10 let.
74

 

 

Minimální výše čerpání: 500 000 Kč 

Maximální výše čerpání: 30 000 000 Kč 

Doba splatnosti: individuální splátkový kalendář 

Zajištění: nemovitost, max. 70% hodnoty, možnost změny předmětu zajištění v průběhu 

splácení.
75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
72

 <http://www.ceskepujcky.com/rmi-finance/> [cit. 2011-11-13] 
73

 <http://www.rmi-finance.cz/podnikatelsky-uver/> [cit. 2011-11-13] 
74

 <http://finance.akcenta.eu/uvery.html?gclid=CLuC7uO-wa4CFYPO3wodOHbaMA> [cit. 2012-02-28] 
75

 <http://finance.akcenta.eu/uvery.html?gclid=CLuC7uO-wa4CFYPO3wodOHbaMA> [cit. 2012-02-28] 

http://finance.akcenta.eu/uvery.html?gclid=CLuC7uO-wa4CFYPO3wodOHbaMA
http://finance.akcenta.eu/uvery.html?gclid=CLuC7uO-wa4CFYPO3wodOHbaMA
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8. ACM Money 

 

„Společnost ACM Money Česká Republika, a.s., poskytovatel produktu Moje půjčka, 

působí na českém finančním trhu od roku 2002. Nejprve se zaměřila na poskytování 

svých finančních služeb v Praze, kde má společnost i své sídlo a díky sílícímu postavení 

na českém nebankovním trhu, které bylo důsledkem poskytování kvalitních produktů a 

služeb, společnost rozšířila své působení přes střední Čechy na celé území České 

republiky. Především díky síti profesionálně vyškolených úvěrových poradců, dokáže 

společnost ACM Money reagovat velmi rychle na požadavky svých klientů v rámci celé 

České republiky. Jejich osobní přístup je klienty velmi oceňován, přispívá ke kvalitě 

poskytovaných služeb a je garantem kvality, rychlosti a spokojenosti.“
76

 

 

Minimální výše čerpání: 300 000 Kč 

Maximální výše čerpání: 5 000 000 Kč 

Doba splatnosti: 6 měsíců – 15 let 

Zajištění: nemovitostí.
77
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<http://www.mojepujcka.cz/o-spolecnosti> [cit. 2012-02-28] 
77

 <http://www.mojepujcka.cz/podnikatelsky-uver> [cit. 2012-02-28] 

http://www.mojepujcka.cz/o-spolecnosti
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Postup sjednávání úvěru v nebankovní instituci 

 

Tento proces je zdaleka časově méně náročnější než v bance a vyžaduje se i podstatně 

méně dokladů pro poskytnutí nebankovního úvěru. Hlavním rozdílem je, že klient ve 

většině případů vůbec nemusí navštěvovat kamennou pobočku, plně postačuje návštěva 

webových stránek a následná telefonická a elektronická komunikace. Pro někoho to 

může znamenat výhodu, například z časových důvodů, u  jiných to zase způsobuje spíše 

pocit nedůvěry a neosobního jednání. Hlavním rozdílem oproti bankám je, že si 

nebankovní instituce ve většině případů nesjednávají zpracovatelskou odměnu, 

poplatek. Ta je zpravidla kompenzována v jiných poplatcích, zpravidla ve výši úrokové 

sazby, či penalizaci z prodlení. Co se týče dokumentů pro posouzení poskytnutí úvěru, 

jsou zde na rozdíl od bankovních subjektů velké rozdíly.  

 

Nutné dokumenty 

- kompletně vyplněná žádost o úvěr s popisem účelu  

- právnická osoba: výpis z obchodního rejstříku + prokázání osoby odpovědné k jednání 

za subjekt (jako občan) 

- FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u OSVČ 

- daňové přiznání za dvě poslední období orazítkované správcem daně a účetní závěrku 

za stejná období, dle potřeby další jiné posouzení příjmů 

- u nově založených společností prokazuje dosavadní bonitu vlastník 

- doložení aktuální výše dluhů (příp. bezdlužnosti), tj. potvrzení z FÚ, SSZ, zdravotní 

pojišťovny + výpis z bankovního (CBCB) a nebankovního registru dlužníků (LLCB), 

případně výpis z CRÚ.
78

 Pouze u vyšších částek. 

 

V rámci zajištění, některé nebankovní instituce vyžadují zástavu nemovitostí. Zde se 

pak vyžaduje například: aktuální list vlastnictví, nabývací titul vlastnictví (např. kupní 

smlouva), fotodokumentace aktuálního stavu (exteriér i interiér), doložení práv třetích 

osob, pokud existují (smlouva o věcném břemenu, nájemní smlouva apod.)
79

 Tento 

zajišťovací instrument by měl být schopný pokrýt celý závazek plus dodatečné náklady 

spojené s prodejem nemovitosti. Co se týče zástavního práva, je důležité, aby 

nemovitost nebyla zastaveni již dalším věřitelům. Proto je nutné být první v pořadí, 

jelikož bývá uspokojen zpravidla přednostně.
80

 Pokud dojde ke schválení, dochází 

stejně jako v bance k notářskému zápisu o zástavě nemovitosti v katastrální mapě. Tím 

proces žádosti o poskytnutí nebankovního úvěru končí. Narozdíl od bank schvalovací 

proces trvá řádově několik dnů. Bez nutnosti zajištění i řádově několika hodin 

                                                           
Dostupné z: 
78

 <http://www.wpb.cz/uvery/kratkodoby-provozni-uver-potrebne-doklady> [cit. 2011-12-22] 
79

 <http://www.wpb.cz/uvery/kratkodoby-provozni-uver-potrebne-doklady> [cit. 2011-12-22] 
80

 KŘÍŽ, P. Zásady řízení úvěrů.  s. 24 
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2. 6 Metody hodnocení nákladovosti 

 

2. 6. 1 Definice pojmu nákladovost 

 

Náklady podniku vyjadřují synteticky účelově zaměřenou spotřebu vstupních zdrojů 

v peněžních jednotkách za určité časové období, zaměřenou na určitý výsledek činnosti 

podniku. Z toho pak vyplývá, že nákladovost je možné definovat jako ukazatel u 

kterého se definují náklady na předem stanovenou jednotku peněžního výstupu.
81

 Jinak 

řečeno vyjadřuje poměr nákladů vlastních k výkonům.
82

 

 

2. 6. 2 Nákladovost dluhového financování 

 

Náklady dluhového financování, tedy formou úvěru představují úrok, který podnik musí 

platit svým věřitelům, tedy bance či jiné nebankovní instituci. Na základě skutečnosti, 

že úrok je položkou snižující danový základ, nákladem kapitálu je úrok snížený o 

úrokový danový štít. Ten pak představuje snížení výše placené daně z příjmů 

v závislosti placení úroků za externí financování ve výši: 

 

Úroková míra (i) x cizí kapitál (D) x koeficient sazby daně z příjmů (T). 

 

Náklady dluhu je pak možné vyjádřit jako: 

 

Nd= i. (1-T), kde 

Nd… náklady dluhu v % 

i… úrok placený bance či nebankovní instituci 

T… koeficient sazby daně z příjmů.
83
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 KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika. s. 44-45 
Dostupné z: 
82

<http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=63190&title=n%E1kladovost&s_lang=2>               
[cit. 2011-12-22] 
83

 REŽNÁKOVÁ, M. Finanční management: I. část. s. 82 

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=63190&title=n%E1kladovost&s_lang=2


32 

2. 6. 3 Metoda IRR (Internal Rate of Return) 

 

V široké veřejnosti často dochází k mylnému posuzování výhodnosti jednotlivých 

poskytovaných úvěrů pouze na základě úrokové míry. Úroková míra sice patří mezi 

často největší nákladové činitele, nicméně zřídkakdy pouze jediného. Mezi ostatní 

činitele je nutné zahrnout i poplatky za rezervaci zdrojů, poplatky za uzavření úvěrové 

smlouvy, zřízení účtu včetně správy a vztahující se administrativy. Proto se v praxi 

využívá jiného finančního ukazatele a tím je vnitřní úroková míra (IRR), kde platí, že 

NPV=0. 

 

Vnitřní úroková míra, neboli efektivní úroková sazba blíže konkretizuje průměrné roční 

náklady dluhu.
84

 Je tu ale jedno zásadní omezení pro správnou interpretaci a posouzení 

nákladovosti a to, aby hodnota posuzovaných úvěrů byla ve stejné nominální výši              

a délce splatnosti.
85

  

 

Platí, že: 

 

IRR= i(+) + [PV(+) X ( i(-) – i(+) )] / [PV(+) – PV(-)], kde je: 

 i(+,-)… kladná, záporná úroková míra 

PV(+,-)… kladná záporná úroková míra
86

 

Dále platí, že IRR je totožné s RPSN (roční procentuální sazba nákladů).
87

 Proto je 

možné stanovit i RPSN následovně:  

 

∑Ck(1+X) na –tk = ∑ Dl(1+X) na –sl, sumy jsou do k=1 do m (číslo posl. splátky), kde 

je: 

X... RPSN, 

Ck... částka čerpání k, 

tk... interval vyjádřený v letech mezi datem prvního následného čerpání  

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.
88
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 ZINECKER, M. Základy financí. s. 48 
Dostupné z: 
85

<http://solarcalc.webnode.cz/news/doba-navratnosti-irr-nebo-npv-/> [cit. 2012-02-07] 
86

 ZINECKER, M. Základy financí. s. 49 
87

 <http://hn.ihned.cz/c1-42955720-jak-si-vybrat-hypoteku> [cit. 2012-02-07] 
88

 <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebitelsky-uver/priloha5.aspx> [cit. 2012-02-07] 

http://solarcalc.webnode.cz/news/doba-navratnosti-irr-nebo-npv-/
http://hn.ihned.cz/c1-42955720-jak-si-vybrat-hypoteku
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebitelsky-uver/priloha5.aspx
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Interativní postup 

 

Pro výpočet IRR, tedy efektivní úrokové míry lze použít i tzv. Iterativní postup. Ten je 

sestaven tak, že v prvním kroku se určí taková úroková míra i+, u které bude současná 

hodnota peněžního toku PV+ kladná. V druhém kroku vystupuje taková úroková míra i-

, při které bude současná hodnota peněžního toku záporná, tedy PV-. Zde platí, že i+>i-. 

Vzorec pro aplikace efektivní úrokové míry je možné definovat jako: 

 

IRR= i+ + [PV+ x (i- -  i+)] / (PV+ -  PV-), kde 

 

PV+… kladná současná hodnota 

PV-… záporná současná hodnota 

i+… kladná úroková míra 

i-… záporná úroková míra
89

 

 

Microsoft Excel 

 

Další možností výpočtu IRR je pomocí tabulkového procesu Excel.  K tomu se využívá 

funkce XIRR (Internal Rate of Return). Pokud nastane situace, že v Excelu nejsou 

funkce dostupné, zobrazí se chybová hodnota #NÁZEV?. V takovém případě je nutné 

použít příkaz Nástroje – Doplňky a zpřístupnit zde Analytické funkce. Potom jsou 

funkce dostupné v dialogovém okně Vložit funkci pod kategorií Finanční analýza,
90

 viz 

následující obrázek č. 1  
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 ZINECKER, M. Základy financí. s. 48 
Dostupné z: 
90

 <http://www.techportal.cz/9/1/excel-a-penezni-toky-cid150063/> [cit. 2012-02-29] 
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Obrázek č. 1: Dialogové okno  

 

Zdroj: http://www.techportal.cz/9/1/excel-a-penezni-toky-cid150063/ 

 

Funkce pracuje s následujícími argumenty, které vycházejí z předem stanovených dat 

zadaných v sešitě aplikace Microsoft Excel. Oblasti výběru dat jsou jen orientační, blíže 

viz obrázek č. 2. 

 

Obrázek č. 2: Oblast výběru 

 

Zdroj: http://www.techportal.cz/9/1/excel-a-penezni-toky-cid150063/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.techportal.cz/9/1/excel-a-penezni-toky-cid150063/
http://www.techportal.cz/9/1/excel-a-penezni-toky-cid150063/
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Zápis syntaxční funkce= XIRR(hodnoty;data;odhad) lze interpretovat následovně:  

 

Argument Hodnoty odkazuje na oblast, kde jsou zapsané peněžní toky. 

 

Argument Data odkazuje na oblast, kde jsou zapsána kalendářní data přijatých a 

vydaných částek.  

 

Argument Odhad není povinný, může obsahovat odhadnutou hodnotu výsledku funkce 

XIRR.  

 

Výsledek funkce XIRR je možno zpětně prověřit pomocí funkce XNPV (Net Present 

Value= čistá současná hodnota). Tato funkce zjistí pro danou úrokovou sazbu, zda je 

projekt rentabilní. To nastane, je-li výsledkem nula, nebo jakékoliv jiné kladné číslo.
91
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 <http://www.techportal.cz/9/1/excel-a-penezni-toky-cid150063/> [cit. 2012-02-29] 
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Výpočet RPSN (IRR) podle zákon o spotřebitelském úvěru č. 321/2001 Sb. 

 

Obrázek č. 3: Vzorec pro výpočet RPSN dle zákona č. 321/2001 Sb. 

 

 
Zdroj: http://www.coi.cz/uver_kalkulacka/zakon.htm 

 

 

„K je pořadové číslo půjčky téže osoby 

K´ je číslo splátky 

AK  je výše půjčky číslo K 

A´K´ je výše splátky číslo K´ 

S značí celkový souhrn 

m je číslo poslední půjčky 

m´ je číslo poslední splátky 

tK je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 do dnů 

následných půjček č. 2 až m 

tK' je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 do dnů 

splátek nebo úhrad poplatků č. 1 až m´ 

i je hledaná roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, kterou je možno 

vypočítat (buď algebraicky nebo numericky opakovanými aproximacemi na počítači), 

jestliže jsou hodnoty ostatních veličin rovnice známy buď ze smlouvy nebo odjinud.“
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
92

 <http://www.coi.cz/uver_kalkulacka/zakon.htm> [cit. 2012-02-29] 

http://www.coi.cz/uver_kalkulacka/zakon.htm
http://www.coi.cz/uver_kalkulacka/zakon.htm
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2. 6. 4 Metoda diskontovaných nákladů 

 

Tato metoda porovnává souhrn všech nákladů jednotlivých variant financování. 

Nejvýhodnější je pak ta, která má nejnižší diskontované náklady. Matematický zápis je 

možno interpretovat následovně: 

Nd= KV + OsNd, kde 

Nd… diskontované náklady v Kč 

KV… kapitálové výdaje v Kč 

OsNd… diskontované ostatní roční provozní náklady, tedy ∑Nákladů – odpisy. 

V případě rovnoměrných provozních nákladů, je možno použít koeficient zásobitele. 

Ten určuje současnou hodnotu anuity, tzn. hodnotu všech stejných provozních nákladů, 

výpočet je možný stanovit jako převrácená hodnota umořovatele. Tato metoda je 

použitelná pro porovnání  jen v případě dvou stejně dlouhých období.
93

 

 

2. 6. 5 Nákladovost faktoringu  

 

Zde se jedná o tři základní parametry a to: 

 

1. Výše poplatků, ty se pohybují v rozmezí 0,5 - 3,5% z objemu nesplacených 

pohledávek, zahrnují i rizikovou provizi, výlohy se správou a jiné náklady. 

2. Úročení je zpravidla stanoveno jako PRIBOR (pražská mezibankovní úroková sazba)  

nebo LIBOR (londýnská mezibankovní úroková sazba) s marží v rozmezí 2,5 - 5%.
94

 

3. Náklady na pojištění pohledávek včetně výše spoluúčasti. 

 

V některých případech může dodavatel požadovat tzv. bankovní záruku po odběrateli. 

To z důvodu nezaplacení pohledávky. Jedná se o písemné prohlášení banky, že uspokojí 

závazky věřitele až do určitého rámce podle záruční listiny za podmínky, že dlužník 

nesplní svůj závazek.
95

 Nutno poznamenat, že tento náklad je na straně odběratele. 
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 REŽNÁKOVÁ, M., ZINECKER, M. Finanční management: II. část. s. 46-47 
94

 VOŽNÁKOVÁ, I. Efektivní řízení pohledávek. s. 79 
95

 ŠEVČÍK, P. Jak získat peníze od státu, bank a EU. s. 370 
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2. 6. 6 Diference v nákladech při různém typu splácení 

 

Existují 3 možnosti, jak splácet úvěr v budoucnosti: 

 

1. Podnik si vypůjčí peníze a jistinu úvěru včetně všech úroků splatí na konci doby 

splatnosti. Tento druhu je nazýván jako Diskontní úvěr (discount loan) 

 

2. Podnik si vypůjčí peníze, každý rok splácí úroky a na konci doby splatnosti splatí 

jistinu. Tento druh úvěru je nazýván jako Úroky - Jen úvěr (Interest - Only Loan) 

 

3. Podnik si vypůjčí peníze a splácí za předem určené časové období část jistiny spolu 

s úroky. Tento typ splácení je nejčastější a je nezýván Amortizační úvěr (Amortization 

Loan).
96

 

 

Možnosti splácení jsou vždy uvedeny u jednotlivých druhů bankovních produktů. 

V některých případech se typ splácení může sjednat i s žadateli individuálně, přičemž 

zde banka zohlednuje pravděpodobnost platební neschopnosti dlužníka, tzv. úvěrové 

riziko.
97

 Konkrétní kvantifikace budoucích nákladů viz tabulka č. 1: 

 

Výše úvěru: 25 000USD, úrok 8% p.a. 

 

Tabulka č. 1: Budoucí nákladovost dle typu splácení úvěru 

Druh úvěru Roční splátka Celkové úroky Výše úvěru Celková platba 

Discount loan 0 USD   14 671,86 USD 25 000 USD 39 671,86 USD 

Interest-Only 

loan 2 000 USD   12 000 USD 25 000 USD 37 000 USD 

Amortized loan 5 407,88 USD 7 447, 28 USD 25 000 USD 32 447,28 USD 

25 000 x (1+0,08)^6= 39 671,86 USD 

25 000 / 1-[1/(1+0,08)^6]/0,08= 5 407,88 USD 

(5 407,88 x 6) – 25 000= 7 447,28 USD 

Zdroj: BROOKS, Raymond M. Financial management. s. 93 
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 BROOKS, Raymond M. Financial management. s. 90-91 
97

 JÍLEK, J. Finanční rizika. s. 15 
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2. 6. 7 Způsoby hodnocení likvidity podniku 

 

Jednotlivé úvěrové produkty je nutné sledovat i z následujících hledisek: 

1. Jakým způsobem je sjednán úvěrový limit 

a) fixní 

b) dle současné finanční situace podniku 

2. Jak často dochází ke splátkám úvěru 

3. Jaká je finanční nákladovost nečerpaného úvěrového rámce 

Na základě těchto dílčích parametrů je nutné, aby podnik pravidelně vyhodnocoval svou 

likviditu a to následujícími způsoby: 

 

1. Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

BL= kr. aktiva / kr. pasiva, optimální hodnota= 1,5 - 2,5 

Běžnou likviditu je žádoucí pro lepší interpretaci rozložit na pyramidální rozklad. Ten 

spočívá v rozložení na součin doby obratu kr. aktiv a pasiv. Ty se pak dále rozkládají na 

součet doby obratu zásob, kr. pohledávek a kr. finančního majetku.
98

  

 

2. Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

PL= (kr. aktiva - zásoby) / kr. pasiva = (kr. pohledávky + kr. fin. majetek) / kr. pasiva 

Optimální hodnota= 1 - 1,5
99

 

 

3. Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

OL= (kr. aktiva – zásoby – kr. pohledávky) / kr. pasiva = kr. fin. majetek / kr. pasiva 

Optimální hodnota= >0
100
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 MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. s. 279-281 
99

 tamtéž, s. 288-289 
100

 tamtéž, s. 290 
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3    Analýza současného stavu 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral exportní podnik Sanexport, s. r. o., 

zprostředkovatele sanitární techniky. Tento podnik bude reprezentovat SME v České 

republice v oblasti úvěrové nákladovosti provozního financování. 

Základní údaje o podniku: 

 

Název: Sanexport, s. r. o. 

Adresa: Příčná 1217/1B, Olomouc - Hodolany, 772 00 

IČ: 25865960 

Rok založení: 2000 

Institucionální sektor: 11002 - Nefinanční podniky soukromé národní 

Počet zaměstnanců: 1 

Základní kapitál: 100 000Kč 

Klasifikace dle NACE:  

4673   Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením 

7720   Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

4674   Velkoobchod se železářským zbožím a instalatérskými a topenářskými potřebami 

4610   Zprostředkování velkoobchodu 
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3. 1 Charakteristika společnosti Sanexport, s. r. o 

 

Společnost Sanexport, s. r. o, zprostředkovatel sanitární techniky, byla založena v roce 

2000. Dnes patří mezi hlavní distributory v oblasti Voda – Topení – Sanita ve Východní 

Evropě. Společnost má sídlo v Olomouci a svůj sortiment včetně asistenčních služeb 

nabízí zákazníkům ve stále se rozšiřující nabídce zboží. Tato nabídka pokrývá celou 

řadu výrobků a komponentů skládající se z vodovodních baterií, umyvadel, van, 

sprchových koutů, hydromasážních komponentů k vanám, koupelnového nábytku               

a doplňků včetně průtokových ohřívačů. Mezi stálé dodavatele sanitární techniky patří 

společnosti jako Rav Slezák CZ,  Kolo, Riho, Roltechnik, Koller, Geberit a další. 

 

Základní filozofií firmy je dodávat kvalitní a moderní zboží rychle, efektivně a včas. 

Vždy s ohledem na absolutní spokojenost svých odběratelů.  

 

Společnost má více než 10-ti letou zkušenost s exportem do východní Evropy a za tuto 

dobu si vybudovala rozsáhlou distribuční sít svých odběratelů. Mezi hlavní odběratele 

patří firma Santel v Rusku a Ukrajině, dale pak MVL v Bělorusku. Ti prodávají či dále 

expandují zboží i do ostatních míst východní Evropy. Mezi tyto země patří již 

zmiňované Rusko, Ukrajina a Bělorusko. 

 

Doprava je zajišťována exkluzivní spoluprací s logistickými firmami jako je Jupiter, 

LaTrans a TopTrans. 
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3. 2 Porterův model pěti konkurenčních sil  

 

Rivalita současné konkurence 

 

Vzhledem k tomu, že společnost Sanexport, s. r. o je zprostředkovatelskou organizací 

sanitární techniky a v převážné většině tvoří největší součást jejího sortimentu 

vodovodní baterie, které expanduje do východní Evropy, je nutné zaměřit pozornost 

právě na obdobné konkurenty. Mezi největšího konkurenta lze bezesporu zařadit 

společnost Laufen CZ, s. r. o. 

 

Tato společnost má dávnou historii již od roku 1878, kdy vznikl první evropský 

keramický závod- Keramické závody Znojmo. Dále pak následoval závod- Jihočeská 

keramika. Tyto dva závody skoupil Holding Laufen a následně pak španělská 

společnost Roca převzala Holding Laufen. Díky této fúzi vznikl nový koncern Laufen 

CZ, s. r. o. Ten vytvořil známou značku JIKA, která se stala tradičním dodavatelem po 

celé České republice, ale také na území Ukrajiny, Ruska a Pobaltí.  

 

Společnost Laufen CZ, s. r. o nabízí svým zákazníkům koupelnový sortiment zaměřený 

převážně na vodovodní baterie, vany, umyvadla, sprchové kouty, klozety, bidety                  

a koupelnový nábytek.  

 

Dalším přímým konkurentem je společnost NOVASERVIS, a. s., která má stejně jako 

předchozí společnost Laufen CZ, s. r. o kořeny ve Znojmě. Firma byla založena v roce 

1990 a následně v roce 1995 došlo ke spojení se společnosti METAL Znojmo a. s. Od 

roku 2000 jsou zde vyráběny známé vodovodní baterie METALIA, které jsou 

charakteristické svou cenovou dostupností. Od roku 2006 společnost vystupuje jako 

akciová společnost fúzí dalších firem METAL Znojmo a. s. a KBC.  

 

Detailní rozložení exportu společnosti NOVASERVIS, a. s. blíže popisuje obrázek č. 4. 
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Obrázek č. 4 : Exportní destinace firmy NOVASERVIS, a. s. 

 

 

Zdroj: http://www.novaservis.cz/cz/menu/pusobeni-na-trhu/ 

 

Jelikož obrázek obsahuje polské názvy, blíže zde specifikuji jednotlivá označení: 

Pozostałe – ostatní, Białoruś – Bělorusko, Czechy – Česko, Rosja – Rusko, Słowacja – 

Slovensko, Bułgaria – Bulharsko, Francja – Francie, Ukraina – Ukrajina, Rumunia – 

Rumunsko. 

 

Z obrázku je patrné, že největší část exportu zaujímá Rumunsko (32%) a následně 

Ukrajina (24%). Za zmínku pak stojí ještě Rusko (5%) a Slovensko (5%). 

 

Sortiment společnosti je orientován na vodovodní baterie, kuchyňské dřezy, koupelnový 

nábytek, sprchový design a instalatérský program včetně otopných těles. 

 

V neposlední řadě je nutné zmínit i výrobce a dodavatele Ravak, a. s. Společnost byla 

založena již v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným, následně pak v roce 

1997 začala působit jako společnost akciová. Firma má svou exportní činnost v rámci 

východní Evropy zaměřenou na Madarsko, Kazachstán, Pobaltí, Polsko, Rumunsko, 

Rusko, Slovensko a Ukrajinu. Ve svém širokém sortimentu nabízí vodovodní baterie, 

vany a vaničky, sprchové kouty, umyvadla, koupelnový nábytek, hydromasážní 

systémy, radiátory, svítidla a koupelnové čistící prostředky.  

 

 

Vyjednávající síla dodavatelů 

 

Společnost Sanexport, s. r. o. navázala úzkou spolupráci s výrobní firmou Slezák RAV 

CZ, s. r. o. Tato firma tvoří převážnou část odbytové produkce do východní Evropy. 

Jelikož firmě zajišťuje pravidelný odběr vyrobených produktů, nepředpokládá se zde 

žádný tlak ze strany výrobce na zvyšování cen, popřípadě minimálních množstevních 

kvót na odběr. Obě firmy totiž usilují o společný prodej tuzemských vodovodních 

produktů a komponent a vzájemně si tak zajišťují stabilní odbytovou produkci.                       

S ostatními dodavateli je spolupráce ošetřena dlouhodobými kontrakty. 

http://www.novaservis.cz/cz/menu/pusobeni-na-trhu/
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Vyjednávající síla odběratelů (zákazníků) 

 

Na straně odběratelů hrozí už poměrně vysoká pravděpodobnost vyvíjení tlaku na 

cenovou politiku. Vlivem ekonomické krize totiž došlo k poklesu zájmu obyvatelstva              

a to zejména v méně rozvinutých částech východní Evropy o produkty nejen sanitární 

techniky. Tím došlo bud ke snížení odebírané produkce nebo vyvíjení tlaku na 

snižování cen. V některých případech došlo i k okamžitému zrušení dodavatelsko-

odběratelské spolupráce.  

 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

 

Hrozba vstupů nových konkurentů ze strany České republiky se v nějak rapidní míře již 

předpokládat nedá. Tento fakt lze podložit současnou konkurenční situací dvou velkých 

koncernů Laufen CZ, s. r. o a NOVASERVIS, s. r. o, které pokrývají v rámci své vlastní 

výrobní produkce nebo čistě dodavatelské i ostatních sanitárních produktů, podstatnou 

část trhu. Ze zbylé části pokrývá volné tržní místo právě společnost Sanexpost, s. r. o, 

která má zajištěnou úzkou spolupráci s firmou Slezák RAV CZ, s. r. o a ta je současně 

obchodním partnerem výrobní a dodavatelské firmy Vagnerplast, s. r. o. Firma 

Vagnerplast, s. r. o však v žádném případě není vývozním konkurentem Sanexport, s. r. 

o. Co se týče hrozby vstupů konkurentů ze strany východní Evropy je tato možnost jen 

těžko prognozovatelná, jelikož pro daný region nebyly sděleny žádné bližší informace.  

 

Hrozba vstupů substitutů 

 

Vstup nových substitutů je vysoce rizikový z důvodu přílivu současných a nových 

asijských výrobků. Tyto asijské výrobky vynikají svou někdy až zaměnitelnou podobou 

s originálními produkty tuzemských, ale i zahraničních značek. Cenová strategie je 

nastavena na nízké cenové úrovni, což přitahuje vysokou pozornost zákazníků. Ta je 

zapříčiněna nízkými výrobními náklady, zpravidla až na úkor kvality a trvanlivosti 

výrobku. Nicméně asijské produkty vyvolávají vysokou poptávku ve většině regionech 

světa, tudíž i ve východní Evropě. Proto je nutné vyvíjet vysokou pozornost právě na 

tyto hrozící substituty. 
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3. 3 Finanční analýza 

 

3. 3. 1 Horizontální a vertikální analýza spol. Sanexport, s. r. o. 

 

a)Rozvaha

ROZVAHA ( v tis. Kč) HORIZOTNÁLNÍ ANALÝZA VERTIKÁLNÍ ANALÝZA

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Změna Změna v %Změna Změna v %% z aktiv % z aktiv % z aktiv

AKTIVA CELKEM 4 887 13 681 13 552 8 794 179,9468 -129 -0,94291 100 100 100

Zásoby 721 446 1330 -275 -38,1415 884 198,2063 14,75343 3,259996 9,81405

Zboží 721 446 1330 -275 -38,1415 884 198,2063 14,75343 3,259996 9,81405

Krátkodobé pohledávky 1636 10 526 11 053 8 890 543,3985 527 5,00665 33,47657 76,93882 81,55992

Pohledávky z obchodních vztahů 1636 8 772 9 743 7 136 436,1858 971 11,06931 33,47657 64,11812 71,89345

Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 417 166 417 -251 -60,1918 0 3,048023 1,224911

Stát- danové pohledávky 0 1 044 863 1 044 -181 -17,3372 0 7,631021 6,368064

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 5 5 5 0 0 0 0,036547 0,036895

Jiné pohledávky 0 55 55 55 0 0 0 0,402017 0,405844

PASIVA CELKEM 4887 13 681 13 552 8 794 179,9468 -129 -0,94291 100 100 100

Cizí zdroje 4628 12 398 11 712 7 770 167,8911 -686 -5,53315 94,70023 90,62203 86,42267

Dlouhodobé závazky 0 378 0 378 -378 -100 0 2,762956 0

Závazky z obchodních vztahů 0 378 0 378 -378 -100 0 2,762956 0

Krátkodobé závazky 4628 12 020 10 612 7 392 159,7234 -1 408 -11,7138 94,70023 87,85907 78,30579

Závazky z obchodních vztahů 4628 11 412 10 369 6 784 146,586 -1 043 -9,1395 94,70023 83,41496 76,51269

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 15 16 15 1 6,666667 0 0,109641 0,118064

Závazky k zaměstnancům 0 17 17 17 0 0 0 0,12426 0,125443

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0 19 19 19 0 0 0 0,138879 0,140201

Stát- danové závazky a dotace 0 88 28 88 -60 -68,1818 0 0,643228 0,206612

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 1 100 0 1 100 0 0 8,116883

Krátkobodé bankovní úvěry 0 0 1 100 0 1 100 0 0 8,116883 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z horizontální analýzy je patrné, že výše krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

mezi lety 2008-2009 značně vzrostly a to konkrétně o 436,19%. Následně si firma 

zajistila revolvingový úvěr na profinancování zásob a krátkodobých pohledávek a mezi 

2009-2010 se tento rozdíl snížil na 11,06%. Z vertikální analýzy vyplývá, že výše 

bankovních úvěru se podílí ve výši 8,11% na celkové hodnotě aktiv.  
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b) Výkaz zisku a ztráty 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VERTIKÁLNÍ ANALÝZA

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Změna Změna v %Změna Změna v %% z tržeb % z tržeb % z tržeb

Tržby za prodej zboží 49 002 47 755 47 203 -1 247 -2,54479 -552 -1,1559 100 100 100

Ostatní provozní výnosy -11 82 51 93 845,4545 -31 -37,8049 -0,02245 0,17171 0,108044

Ostatní provozní náklady -218 -310 -236 -92 -42,2018 74 23,87097 -0,44488 -0,64915 -0,49997

Provozní výsledek hospodaření -820 427 578 1 247 152,0732 151 35,363 -1,6734 0,894147 1,224498

Výnosové úroky 1 643 18 642 64200 -625 -97,2006 0,002041 1,346456 0,038133

Nákladové úroky 74 42 95 -32 -43,2432 53 126,1905 0,151014 0,087949 0,201258

Ostatní finanční výnosy 2 096 1 128 1 192 -968 -46,1832 64 5,673759 4,277376 2,362056 2,525263

Ostatní finananční náklady 1 070 1 035 1 035 -35 -3,27103 0 0 2,183584 2,167312 2,192657

Finanční výsledek hospodaření 953 694 80 -259 -27,1773 -614 -88,4726 1,944819 1,453251 0,169481

Dan z příjmu za běžnou činnost 31 97 101 66 212,9032 4 4,123711 0,063263 0,20312 0,213969

Splatná 31 97 101 66 212,9032 4 4,123711 0,063263 0,20312 0,213969

Odložená 102 0 0 -102 -100 0 0,208155 0 0

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 102 1 024 557 922 903,9216 -467 -45,6055 0,208155 2,144278 1,18001

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 102 1 024 557 922 903,9216 -467 -45,6055 0,208155 2,144278 1,18001

Výsledek hospodaření před zdaněním 133 1 121 658 988 742,8571 -463 -41,3024 0,271417 2,347398 1,393979 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z horizontální analýzy je patrné, že provozní výsledek hospodaření mezi léty 2008-

2010 postupně expandoval se záporných hodnot do kladných, naopak finanční výsledek 

hospodaření zaznamenával mezi těmito léty klesající tendenci, což je způsobeno 

klesajícími výnosovými úroky a narůstajícími úrokovými náklady. Přičemž z vertikální 

analýzy vyplývá, že nákladové úroky činí pouze 0,2% z objemu tržeb. 
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3. 3. 2 Poměrová analýza společnosti Sanexport, s. r. o. 

 

Tabulka č. 2 : Poměrová analýza spol. Sanexport, s. r. o. mezi léty 2008-2010 

Ukazatel 2008 2009 2010 

Referenční 

hodnota 

Celková zadluženost 94,70% 90,62% 86,42% do 30%- nízká 

(cizí kapitál/∑A)        

30-50%- 

průměrná 

        50-70%- vysoká 

        nad 70% riziková 

Dlouhodobá zadluženost 0% 2,76% 0% do 50%   

(dlouhodobý cizí kapitál/∑A )           

Běžná zadluženost 94,70% 87,85% 78,30% 50-60%   

(krátkodobý cizí kapitál/∑A)            

Ukazatel zadluženosti VK 1786,87% 966,38% 636,52% 80-120%   

(cizí kapitál/VK)            

Úrokové zatížení 35,74% 3,61% 12,61% do 40%   

(úroky/EBIT)           

ROA 4,23% 8,50% 5,55% do 7%   

(EBIT/Aktiva)           

ROE 39,38% 79,81% 30,27% >15%   

(EAT/VK)           

ROS 0,20% 2,14% 1,18% >8%   

(čistý zisk/tržby)           

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že celková zadluženost mezi jednotlivými léty postupně klesla o 

8,28%.  Tento pokles je způsoben rostoucí hodnotou aktiv. Nicméně i přes zminovaný 

pozitivní trend, je hodnota celkové zadluženosti stále nad hranicí rizikovosti. Ta je 

způsobena nízkou mírou vlastního kapitálu a vysokou mírou kapitálu cizího. Běžná 

zadluženost kopíruje klesající trend celkové zadluženosti, jelikož má na tento dopad 

vliv stále rostoucí míra aktiv mezi jednotlivými léty. Dlouhodobá zadluženost je pod 

optimální hranicí 50% a to z důvodu, že společnost nedisponuje žádným dlouhodobým 

cizí zdrojem. Pouze v roce 2010 je zde patrný mírný nárůst způsobený dlouhodobou 

půjčkou společníkovi.  Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu dosahuje vysokých 

hodnot z důvodu nízké míry vlastního kapitálu a vysokého poměru cizího kapitálu.  

Úrokové zatížení je pod hranicí referenční hodnoty.  
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Rentability mají shodný průběh. V roce 2009 dosáhly nejvyšších hodnot vlivem 

vysokého zisku, následně pak v roce 2010 došlo ke snížení zisku a tím i poklesu 

rentability. Nejnižší hodnota je zaznamenaná v roce 2008, kde zisk za celé tři roky byl 

také nejnižším. Podrobnější informace jsou k dispozici v příloze č. 2. Pro názornost jsou 

poměrové ukazatele zaneseny i do grafu č. 1. 

 

 

Graf č. 1 : Grafické zobrazení poměrových ukazatelů mezi léty 2008-2010 včetně 

optimální hranice ( hodnoty jsou v % ) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. 4 Analýza provozního financování 

 

Veškeré následující údaje vycházejí z úvěrových smluv, které společnost poskytla. 

Bližší vymezení viz. příloha č. 7. a č. 8. Výpočty vycházejí z ustanovení vyplývajích ze 

smluvních podmínek úvěru. Stav úvěru je odvislý podle počtu dní v měsíci a celkový 

součet dní v roce činí 365 dní.  Aktuální výše uvěru je pak počítána jako současná výše 

úvěru odečtena od současné výše úmoru. Výše úroků vychází z předpokladu současné 

výše úvěru násobená úrokovou sazbou pro dané období. Výše splátky je následně 

sumou výše úroků a úmoru pro dané období 

 

2010: 

 

Charakteristika úvěru: 

Název banky: Komerční banka 

Název úvěru dle směrnic KB: PROFI ÚVĚR  revolvingový v Kč 

Účel čerpání: Financování zásob a krátkodobých pohledávek z obchodního styku do 

lhůty splatnosti 

Úroková sazba: Pevná (8,38% p.a.) + RS 

                          sazba z nečerpaného úvěrového rámce činí 0,90% p.a. 

Splácení: Měsíčně 

Zajištění: Avalová krycí blankosměnka 

Začátek čerpání: 2. 3. 2010 

Konec čerpání: 2. 3. 2011 

 

Tabulka č. 3 Sazba RS dle ČNB 

Datum Referenční sazba dle ČNB v %

31.3.2010 4,04  
Zdroj:http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=1&p_sort=2&

p_des=50&p_sestuid=13101&p_uka=16&p_strid=AABA&p_od=201003&p_do=2011

03&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C 
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Tabulka č. 4. : Nákladovost úvěru PROFI Úvěr KB 

měsíc počet dní v měsíci stav splátka úrok úmor

březen 29 900000 80388 8881,151 71506,85

duben 30 828493,2 82430,04241 8457,44 73972,6

květen 31 754520,5 84397,411 7959,055 76438,36

červen 30 678082,2 80894,61437 6922,012 73972,6

červenec 31 604109,6 82810,80203 6372,446 76438,36

srpen 31 527671,2 82004,49255 5566,136 76438,36

září 30 451232,9 78578,88685 4606,284 73972,6

říjen 31 377260,3 80417,88358 3979,527 76438,36

listopad 30 300821,9 77043,45881 3070,856 73972,6

prosinec 31 226849,3 78831,27461 2392,918 76438,36

leden 31 150411 78024,96513 1586,609 76438,36

únor 28 73972,6 69745,88253 704,7866 69041,1

březen 2 4931,507 4934,862976 3,356127 4931,507

SUMA 365 960502,5768 60502,58 900000  

Poplatek za rezervaci zdrojů

532

613

577

502

462

404

334

289

223

174

115

52

1

SUMA 4278  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Datum Poplatky SUMA Datum Poplatky SUMA

2.3.2010 900000 900000 30.9.2010 -78578,9 -334

2.3.2010 -5400 -5400 30.9.2010 -300 -79381,9

31.3.2010 -169 30.9.2010 -169

31.3.2010 -80388 -532 31.10.2010 -80417,9 -289

31.3.2010 -300 -81389 31.10.2010 -300 -81175,9

30.4.2010 -169 31.10.2010 -169

30.4.2010 -82430 -613 30.11.2010 -77043,5 -223

30.4.2010 -300 -83512 30.11.2010 -300 -77735,5

30.4.2010 -169 30.11.2010 -169

31.5.2010 -84397,4 -577 31.12.2010 -78831,3 -174

31.5.2010 -300 -85443,4 31.12.2010 -300 -79474,3

30.6.2010 -169 31.12.2010 -169

30.6.2010 -80894,6 -502 31.1.2011 -78025 -115

30.6.2010 -300 -81865,6 31.1.2011 -300 -78609

31.7.2010 -169 31.1.2011 -169

31.7.2010 -82810,8 -462 28.2.2011 -69745,9 -52

31.7.2010 -300 -83741,8 28.2.2011 -300 -70266,9

31.7.2010 -169 2.3.2011 -169

31.8.2010 -82004,5 -404 2.3.2011 -4934,86 -1

31.8.2010 -300 -82877,5 2.3.2011 -300 -5404,86

31.8.2010 -169  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 5: Poplatky 

Poplatky

Poplatek za rezervaci zdrojů (0,90% z neč.č.)= 4278

Poplatek za úvěrový příslib(0,60% z úvěru)= 5400

Spravování úvěru (300Kč/měs.)= 3600

Poplatek za BÚ (169Kč/měs.)= 2028

Poplatek za BÚ (el. výpisy)= 0  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 6: Výpočet IRR 

2.3.2010 894600

31.3.2010 -81389

30.4.2010 -83512

31.5.2010 -85443,4

30.6.2010 -81865,6

31.7.2010 -83741,8

31.8.2010 -82877,5

30.9.2010 -79381,9

31.10.2010 -81175,9

30.11.2010 -77735,5

31.12.2010 -79474,3

31.1.2011 -78609

28.2.2011 -70266,9

2.3.2011 -5404,86

IRR= 0,168697  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Celková čerpaná částka činila 900 000Kč, přičemž úroky dosáhly výše 60 502,58Kč. 

Nejnákladnějším poplatkem byl poplatek za úvěrový příslib, ten představuje částku ve 

výši 5400Kč. V případě PROFI ÚVĚRU od Komerční banky pro rok 2010 vyšlo IRR 

(RPSN) 16,86%. 
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2011: 

Charakteristika úvěru: 

Název banky: Komerční banka 

Název úvěru dle směrnic KB: PROFI ÚVĚR revolvingový v Kč 

Účel čerpání: Financování zásob a krátkodobých pohledávek z obchodního styku do 

lhůty splatnosti 

Úroková sazba: Pevná (4,95% p.a.) + pohyblivá (1M PRIBOR) 

                          sazba z nečerpaného úvěrového rámce činí 0,90% p.a. 

Splácení: Měsíčně 

Zajištění: Avalová krycí blankosměnka 

Začátek čerpání: 8.3.2011 

Konec čerpání: 7.3.2012 

 

Tabulka č. 7: Vývoj úrokových sazeb 1M Pribor (březen 2011 -  březen 2012) 

Datum 

1M 

Pribor 

31.3.2011 0,99 

29.4.2011 0,98 

31.5.2011 0,99 

30.6.2011 0,98 

31.7.2011 0,98 

31.8.2011 0,96 

30.9.2011 0,95 

31.10.2011 0,95 

30.11.2011 0,93 

31.12.2011 0,94 

31.1.2012 0,96 

29.2.2012 0,96 

7.3.2012 0,96 

Zdroj: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/rok.txt?year=2011&show=Spust

it+sestavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/rok.txt?year=2011&show=Spustit+sestavu
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/rok.txt?year=2011&show=Spustit+sestavu
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Tabulka č. 8: Nákladovost úvěru PROFI úvěr KB 

měsíc počet dní v měsíci stav splátka úrok úmor

březen 24 2 000 000 157 816 26309,59 131506,8

duben 30 1 868 493 190296,7461 25913,18 164383,6

květen 31 1 704 110 193897,9621 24034,95 169863

červen 30 1 534 247 185661,2498 21277,69 164383,6

červenec 31 1 369 863 189046,7255 19183,71 169863

srpen 31 1 200 000 186427,9452 16564,93 169863

září 30 1 030 137 178360,9683 13977,41 164383,6

říjen 31 865 753 181727,3935 11864,38 169863

listopad 30 695 890 173686,5678 9303,006 164383,6

prosinec 31 531 507 177093,6911 7230,677 169863

leden 31 361 644 174855,1848 4992,171 169863

únor 28 191 781 155993,9951 2569,338 153424,7

březen 7 38 356 38760,79565 404,6313 38356,16

SUMA 365 2183625,66 183625,7 2000000

Cena za rezervaci zdrojů

1 184

1 382

1 303

1 135

1 047

917

762

662

515

406

276

132

7

SUMA 9 728  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Datum Poplatky SUMA Datum Poplatky SUMA

7.3.2011 -12000 -12000 30.9.2011 -178361 -762

7.3.2011 2000000 30.9.2011 -600 -179 892

31.3.2011 -157816 -1 184 30.9.2011 -169

31.3.2011 -169 31.10.2011 -181727 -662

31.3.2011 -600 -159 769 31.10.2011 -600 -183 158

29.4.2011 -190297 -1 382 31.10.2011 -169

29.4.2011 -169 30.11.2011 -173687 -515

29.4.2011 -600 -192 448 30.11.2011 -600 -174 970

31.5.2011 -193898 -1 303 30.11.2011 -169

31.5.2011 -169 31.12.2011 -177094 -406

31.5.2011 -600 -155 123 31.12.2011 -600 -178 269

30.6.2011 -185661 -1 135 31.12.2011 -169

30.6.2011 -169 31.1.2012 -174855 -276

30.6.2011 -600 -187 565 31.1.2012 -600 -175 901

30.6.2011 -169 31.1.2011 -169

31.7.2011 -189047 -1 047 29.2.2012 -155994 -132

31.7.2011 -600 -190 863 29.2.2012 -600 -156 895

31.7.2011 -169 6.3.2012 -169

31.8.2011 -186428 -917 6.3.2012 -38760,8 -7

31.8.2011 -600 -188 114 6.3.2012 -600 -39 536

31.8.2011 -169  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 9: Poplatky 

Poplatky

Poplatek za rezervaci zdrojů= 9728

Poplatek za úvěrový příslib(0,6%)= 12000

Spravování úvěru (600Kč/měs.)= 7200

Poplatek za BÚ (169Kč/měs.)= 2028

Poplatek za BÚ (el.výpisy)= 0  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 10: Výpočet IRR 

7.3.2011 1988000 

31.3.2011 -159 769 

29.4.2011 -192 448 

31.5.2011 -155 123 

30.6.2011 -187 565 

31.7.2011 -190 863 

31.8.2011 -188 114 

30.9.2011 -179 892 

31.10.2011 -183 158 

30.11.2011 -174 970 

31.12.2011 -178 269 

31.1.2012 -175 901 

29.2.2012 -156 895 

6.3.2012 -39536,42 

    

IRR= 0,1737566 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková čerpaná částka činila 2 000 000 Kč, přičemž úroky dosáhly výše 183 625,70 

Kč. Nejnákladnějším poplatkem byl poplatek za úvěrový příslib, ten představuje částku 

ve výši 12 000 Kč. V případě PROFI ÚVĚRU od Komerční banky pro rok 2011 vyšlo  

IRR (RPSN) 17,37%, což je o 0,51% více než v roce 2010. 
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4. Návrh změny provozního financování 

4. 1 Trh bankovních a nebankovních úvěrových produktů 

 

4. 1. 1 Bankovní úvěry 

 

Analýza současných úvěrových bankovních produktů byla zpracována na základě 

telefonické a elektronické komunikace s bankami na území České republiky. Dále pak 

za pomocí poradenské společnosti Brokers Consulting a dostupných informací na 

oficiálních webových stránkách jednotlivých bank.  

 

Do analýzy jsem chtěl zahrnout následující banky a bankovní produkty: 

- Citibank - „Provozní úvěr“ 

- ČEB - „Přímý vývozní dodavatelský úvěr“ 

- Česká spořitelna - „Kontokorent pro komerční klientelu“ 

- ČSOB - „Kontokorentní úvěr, ČSOB revolvingový úvěr“ 

- Equa bank - „Provozní úvěr pro malé a střední podniky“ 

- Fio banka – „Podnikatelský provozní úvěr“ 

- GE Money bank – „Flexi provoz“ 

- Komerční banka - „Profi úvěr“ 

- Raiffeisen BANK – „Podnikatelský kontokorent, Provozní úvěr“ 

- UniCredit bank – „Provozní úvěr“ 

- Volksbank – „Provozní úvěr“ 

- WPB Capital – „Krátkodobý provozní úvěr WPB Capital“ 

 

Z oslovených bank poskytly informace tyto banky: Česká spořitelna, Komerční banka, 

Raiffeisen BANK, UniCredit bank  a Volksbank. Ostatní banky neposkytly informace 

vůbec, nebo jen na základě konkrétního zhodnocení bonity klienta. Equa bank se 

zavázala poskytnout požadované informace jen v případě nižší finanční nákladovosti, 

než má společnost Sanexport, s. r. o. momentálně k dispozici. Po sdělení vyžádaných 

informací banka již dále nekomunikovala.  
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Jednotlivé výpočty jsou pro přehlednost vymezeny od začátku do konce roku 2013, za 

předpokladu platnosti současných platebních podmínek. Výjimku tvoří pouze Profi úvěr 

od Komerční banky, kde jsou použita data v návaznosti na vyhlášené sazby PRIBOR. 

Pro jednoduchost a transparentnost výpočtů je vždy uvažována částka ve výši 

1 000 000Kč s lhůtou splatnosti 1 rok. Úroky jsou zde vypočítány zůstatkovým 

principem. Propočty splátek úvěrů jsou počítány opět podle kap. 3. 4. Výše úrokových 

sazeb včetně poplatků jsou uvedeny v tabulkách. Výsledkem je vždy ukazatel IRR 

(RPSN) jako reprezentant úvěrové nákladovosti. Výsledné hodnoty mohou být 

v konečném důsledku odlišné, jelikož banky často poskytují výši úrokových sazeb dle 

konkrétní bonity klienta.  

 

 

Tabulka č. 11: Česká spořitelna ( Podnikatelský kontokorent ), úrok. sazba 13% p.a. 

měsíc počet dní v měsíci stav splátka úrok úmor

leden 31 1 000 000 95 973 11041,096 84931,51

únor 28 915 068 85837,94 9125,6146 76712,33

březen 31 838 356 94187,88 9256,3708 84931,51

duben 30 753 425 90242,07 8050,2909 82191,78

květen 31 671 233 92342,65 7411,1466 84931,51

červen 30 586 301 88456,37 6264,59 82191,78

červenec 31 504 110 90497,43 5565,9223 84931,51

srpen 31 419 178 89559,69 4628,1854 84931,51

září 30 334 247 85763,18 3571,4018 82191,78

říjen 31 252 055 87714,47 2782,9612 84931,51

listopad 30 167 123 83977,48 1785,7009 82191,78

prosinec 31 84 932 85869,24 937,73691 84931,51

365 1 070 421 70421,017 1000000  

Závazková odměna

424,6575342

350,9851755

356,0142616

309,6265716

285,0440983

240,9457684

214,0739351

178,0071308

137,3616063

107,0369675

68,68080315

36,06680428

2708,500657  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 12: Česká spořitelna ( Podnikatelský kontokorent ), úrok. sazba 13% p.a. 

Datum Poplatky SUMA Datum Poplatky SUMA

30.6.2013 -240,946 -89089,3

1.1.2013 1 000 000 31.7.2013 -90497,4 -92

31.1.2013 -95 973 -92 31.7.2013 -300

31.1.2013 -300 31.7.2013 -214,074 -91103,5

31.1.2013 -424,658 -96 789 31.8.2013 -89559,7 -92

28.2.2013 -85837,9 -92 31.8.2013 -300

28.2.2013 -300 31.8.2013 -178,007 -90129,7

28.2.2013 -350,985 -86580,9 30.9.2013 -85763,2 -92

31.3.2013 -94187,9 -92 30.9.2013 -300

31.3.2013 -300 30.9.2013 -350,985 -86506,2

31.3.2013 -356,014 -94935,9 31.10.2013 -87714,5 -92

30.4.2013 -90242,1 -92 31.10.2013 -300

30.4.2013 -300 31.10.,2013 -107,037 -88213,5

30.4.2013 -309,627 -90943,7 30.11.2013 -83977,5 -92

31.5.2013 -92342,7 -92 30.11.2013 -300

31.5.2013 -300 31.11.2013 -68,6808 -84438,2

31.5.2013 -285,044 -93019,7 31.12.2013 -85869,2 -92

30.6.2013 -88456,4 -92 31.12.2013 -300

30.6.2013 -300 31.12.2013 -36,0668 -86297,3  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 13: Poplatky 

Poplatky

Poplatek za vedení BÚ (92Kč/měs.)= 1104

Spravování úvěru (300Kč/měs.)= 3600

Závazková odměna (0,5% p. a.)= 2708,501

Poplatek za BÚ (el. výpisy)=0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 14: Výpočet IRR 

1.1.2013 1 000 000

31.1.2013 -96 789

28.2.2013 -86580,9

31.3.2013 -94935,9

30.4.2013 -90943,7

31.5.2013 -93019,7

30.6.2013 -89089,3

31.7.2013 -91103,5

31.8.2013 -90129,7

30.9.2013 -86506,2

31.10.2013 -88213,5

30.11.2013 -84438,2

31.12.2013 -86297,3

IRR= 0,154631  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková čerpaná částka činila 1 000 000 Kč, přičemž úroky dosáhly výše 70 421 Kč. 

Nejnákladnějším poplatkem byl poplatek za spravování úvěru, ten představuje částku ve 

výši 3 600 Kč. V případě Podnikatelského kontokorentu od České spořitelny vyšlo IRR 

(RPSN) 15,46%. 
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Tabulka č. 15: Komerční banka- PROFI úvěr, úrok. sazba 4,95% p.a. + 1M LIBOR 

měsíc počet dní v měsíci stav splátka úrok úmor

březen 24 1 000 000 78 908 13154,79 65753,42

duben 30 934 247 95148,37 12956,59 82191,78

květen 31 852 055 96948,98 12017,47 84931,51

červen 30 767 123 92830,62 10638,84 82191,78

červenec 31 684 932 94523,36 9591,856 84931,51

srpen 31 600 000 93213,97 8282,466 84931,51

září 30 515 068 89180,48 6988,703 82191,78

říjen 31 432 877 90863,7 5932,19 84931,51

listopad 30 347 945 86843,28 4651,503 82191,78

prosinec 31 265 753 88546,85 3615,339 84931,51

leden 31 180 822 87427,59 2496,086 84931,51

únor 28 95 890 77997 1284,669 76712,33

březen 7 19 178 19380,4 202,3156 19178,08

SUMA 365 1 091 813 91812,83 1000000  

Cena za rezervaci zdrojů

592

691

651

567

524

459

381

331

257

203

138

66

3

4 864  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Sazby LIBOR jsou zde uvažovány stejné jako v tabulce č. 7. 

 

Datum Poplatky SUMA Datum Poplatky SUMA

7.3.2011 -6000 -6000 30.9.2011 -169

7.3.2011 1000000 30.9.2011 -89180,5 -300 -90 030

31.3.2011 -592 31.10.2011 -331

31.3.2011 -169 31.10.2011 -169

31.3.2011 -78 908 -300 -79 969 31.10.2011 -90863,7 -300 -91 664

29.4.2011 -691 30.11.2011 -257

29.4.2011 -169 30.11.2011 -169

29.4.2011 -95148,4 -300 -96 308 30.11.2011 -86843,3 -300 -87 570

31.5.2011 -651 31.12.2011 -203

31.5.2011 -169 31.12.2011 -169

31.5.2011 -96949 -300 -98 069 31.12.2011 -88546,8 -300 -89 219

30.6.2011 -567 31.1.2012 -138

30.6.2011 -169 31.1.2012 -169

30.6.2011 -92830,6 -300 -93 867 31.1.2011 -87427,6 -300 -88 035

31.7.2011 -524 29.2.2012 -66

31.7.2011 169 29.2.2012 -169

31.7.2011 -94523,4 -300 -95 178 29.2.2012 -77997 -300 -78 532

31.8.2011 -459 6.3.2012 -3

31.8.2011 -169 6.3.2012 -169

31.8.2011 -93214 -300 -94 142 6.3.2012 -19380,4 -300 -19 853

30.9.2011 -381  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 16: Poplatky 

Poplatky

Poplatek za rezervaci zdrojů (0,9% p.a.)= 4864

Poplatek za úvěrový příslib (0,6% z úvěru)= 6000

Spravování úvěru (300Kč/měs.)= 7200

Poplatek za BÚ (169Kč/měs.)= 2028

Poplatek za BÚ (el.výpisy)= 0  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 17: Výpočet IRR 

7.3.2011 994000

31.3.2011 -79 969

29.4.2011 -96 308

31.5.2011 -98 069

30.6.2011 -93 867

31.7.2011 -95 178

31.8.2011 -94 142

30.9.2011 -90 030

31.10.2011 -91 664

30.11.2011 -87 570

31.12.2011 -89 219

31.1.2012 -88 035

29.2.2012 -78 532

6.3.2012 -19 853

IRR= 0,221237  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková čerpaná částka činila 1 000 000 Kč, přičemž úroky dosáhly výše 91 812,83 Kč. 

Nejnákladnějším poplatkem byl poplatek za spravování úvěru, ten představuje částku ve 

výši 6 000 Kč. V případě PROFI ÚVĚRU od Komerční banky vyšlo IRR (RPSN) 

22,12%. 
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Tabulka č. 18: Raiffeisen BANK- podnikatelský kontokorent, úrok. sazba 8% p.a. + RS 

5,4% p.a. 

měsíc počet dní v měsíci stav splátka úrok úmor

leden 31 1 000 000 96 652 11720,548 84931,51

únor 28 915 068 86399,52 9687,1908 76712,33

březen 31 838 356 94757,5 9825,9936 84931,51

duben 30 753 425 90737,47 8545,6934 82191,78

květen 31 671 233 92798,72 7867,2171 84931,51

červen 30 586 301 88841,88 6650,1032 82191,78

červenec 31 504 110 90839,95 5908,4406 84931,51

srpen 31 419 178 89844,5 4912,9968 84931,51

září 30 334 247 85982,96 3791,1803 82191,78

říjen 31 252 055 87885,73 2954,2203 84931,51

listopad 30 167 123 84087,37 1895,5902 82191,78

prosinec 31 84 932 85926,95 995,4438 84931,51

SUMA 1 074 755 74754,618 1000000  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Datum Poplatky SUMA Datum Poplatky SUMA

1.1.2013 1000000 30.6.2013 -88841,9 -165 -89306,9

1.1.2013 -1500 -1500 31.7.2013 -300

31.1.2013 -300 31.7.2013 -90839,9 -165 -91304,9

31.1.2013 -96 652 -165 -97 117 31.8.2013 -300

28.2.2013 -300 31.8.2013 -89844,5 -165 -90309,5

28.2.2013 -86399,5 -165 -86864,5 30.9.2013 -300

31.3.2013 -300 30.9.2013 -85983 -165 -86448

31.3.2013 -94757,5 -165 -95222,5 31.10.2013 -300

30.4.2013 -300 31.10.2013 -87885,7 -165 -88350,7

30.4.2013 -90737,5 -165 -91202,5 30.11.2013 -300

31.5.2013 -300 30.11.2013 -84087,4 -165 -84552,4

31.5.2013 -92798,7 -165 -93263,7 31.12.2013 -300

30.6.2013 -300 31.12.2013 -85927 -165 -86392  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 19: Poplatky 

Poplatky

Spravování úvěr (300Kč/měs.)= 3600

Interní odhad nemovitosti= 1500

Poplatek za vedení BÚ (165Kč/měs.)= 1980

Poplatek za BÚ (el. výpisy)= 0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 20: Výpočet IRR 

1.1.2013 998500

31.1.2013 -97 117

28.2.2013 -86864,5

31.3.2013 -95222,5

30.4.2013 -91202,5

31.5.2013 -93263,7

30.6.2013 -89306,9

31.7.2013 -91304,9

31.8.2013 -90309,5

30.9.2013 -86448

31.10.2013 -88350,7

30.11.2013 -84552,4

31.12.2013 -86392

IRR= 0,162839  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková čerpaná částka činila 1 000 000 Kč, přičemž úroky dosáhly výše 74 754,718 

Kč. Nejnákladnějším poplatkem byl poplatek za spravování úvěru, ten představuje 

částku ve výši 3 600 Kč. V případě Podnikatelského kontokorentu od Raiffeisen BANK 

vyšlo IRR (RPSN) 16,28%. 
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Tabulka č. 21: Raiffeisen BANK- provozní úvěr, úrok. sazba 13% p.a. 

měsíc počet dní v měsíci stav splátka úrok úmor

leden 31 1 000 000 95 973 11041,096 84931,51

únor 28 915 068 85837,94 9125,6146 76712,33

březen 31 838 356 94187,88 9256,3708 84931,51

duben 30 753 425 90242,07 8050,2909 82191,78

květen 31 671 233 92342,65 7411,1466 84931,51

červen 30 586 301 88456,37 6264,59 82191,78

červenec 31 504 110 90497,43 5565,9223 84931,51

srpen 31 419 178 89559,69 4628,1854 84931,51

září 30 334 247 85763,18 3571,4018 82191,78

říjen 31 252 055 87714,47 2782,9612 84931,51

listopad 30 167 123 83977,48 1785,7009 82191,78

prosinec 31 84 932 85869,24 937,73691 84931,51

SUMA 2739,726 1 070 421 70421,017 1000000  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

    Poplatky SUMA Datum   Poplatky SUMA 

1.1.2013   -3000 -3000 30.6.2013 -88456,4 -250 -88871,4 

1.1.2013     1000000 31.7.2013   -165   

31.1.2013   -165   31.7.2013 -90497,4 -250 -90912,4 

31.1.2013 -95 973 -250 -96 388 31.8.2013   -165   

28.2.2013   -165   31.8.2013 -89559,7 -250 -89974,7 

28.2.2013 -85837,9 -250 -86252,9 30.9.2013   -165   

31.3.2013   -165   30.9.2013 -85763,2 -250 -86178,2 

31.3.2013 -94187,9 -250 -94602,9 31.10.2013   -165   

30.4.2013   -165   31.10.2013 -87714,5 -250 -88129,5 

30.4.2013 -90242,1 -250 -90657,1 30.11.2013   -165   

31.5.2013   -165   30.11.2013 -83977,5 -250 -84392,5 

31.5.2013 -92342,7 -250 -92757,7 31.12.2013   -165   

30.6.2013   -165   31.12.2013 -85869,2 -250 -86284,2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 22: Poplatky 

Poplatky

Poskytnutí úvěru (0,3% z úvěru)= 3000

Spravování úvěru (250Kč/měs.)= 3000

Poplatek za vedení BÚ(165Kč/měs.)= 1980

Poplatek za BÚ (el. výpisy)= 0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tabulka č. 23: Výpočet IRR 

1.1.2013 997000

31.1.2013 -96 388

28.2.2013 -86252,9

31.3.2013 -94602,9

30.4.2013 -90657,1

31.5.2013 -92757,7

30.6.2013 -88871,4

31.7.2013 -90912,4

31.8.2013 -89974,7

30.9.2013 -86178,2

31.10.2013 -88129,5

30.11.2013 -84392,5

31.12.2013 -86284,2

IRR= 0,155751  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková čerpaná částka činila 1 000 000 Kč, přičemž úroky dosáhly výše 70 421 Kč. 

Nejnákladnějšími poplatky byly poplatky za spravování úvěru a poskytnutí úvěry, ty 

představovaly částku v celkové výši 6 000 Kč. V případě Provozního úvěru od 

Raiffeisen BANK vyšlo IRR (RPSN) 16,28%. 
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Tabulka č. 24: UniCredit Bank- provozní úvěr, úrok. sazba 9,3% p. a. 

měsíc počet dní v měsíci stav splátka úrok úmor

leden 31 1 000 000 92 830 7898,6301 84931,51

únor 28 915 068 83240,653 6528,3243 76712,33

březen 31 838 356 91553,372 6621,8653 84931,51

duben 30 753 425 87950,835 5759,0542 82191,78

květen 31 671 233 90233,327 5301,8202 84931,51

červen 30 586 301 86673,372 4481,5913 82191,78

červenec 31 504 110 88913,282 3981,7752 84931,51

srpen 31 419 178 88242,439 3310,9326 84931,51

září 30 334 247 84746,707 2554,9259 82191,78

říjen 31 252 055 86922,394 1990,8876 84931,51

listopad 30 167 123 83469,244 1277,4629 82191,78

prosinec 31 84 932 85602,349 670,84256 84931,51

SUMA 2739,726 1050378,1 50378,11 1000000  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Datum   Poplatky SUMA Datum   Poplatky SUMA 

1.1.2013   -3000 -3000 30.6.2013 -86673,4 -200 -87173,4 

1.1.2013     1000000 31.7.2013   -300   

31.1.2013   -300   31.7.2013 -88913,3 -200 -89413,3 

31.1.2013 -92 830 -200 -93 330 31.8.2013   -300   

28.2.2013   -300   31.8.2013 -88242,4 -200 -88742,4 

28.2.2013 -83240,7 -200 -83740,7 30.9.2013   -300   

31.3.2013   -300   30.9.2013 -84746,7 -200 -85246,7 

31.3.2013 -91553,4 -200 -92053,4 31.10.2013   -300   

30.4.2013   -300   31.10.2013 -86922,4 -200 -87422,4 

30.4.2013 -87950,8 -200 -88450,8 30.11.2013   -300   

31.5.2013   -300   30.11.2013 -83469,2 -200 -83969,2 

31.5.2013 -90233,3 -200 -90733,3 31.12.2013   -300   

30.6.2013   -300   31.12.2013 -85602,3 -200 -86102,3 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 25: Poplatky 

Poplatky 

Poskytnutí úvěru (0,3% z úvěru)= 3000 

Spravování úvěru (300Kč/měs.)= 3600 

Poplatek za vedení BÚ (200Kč/měs.)= 

2400 

Poplatek za BÚ (el. výpisy)= 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tabulka č. 26: Výpočet IRR 

1.1.2013 997000 

31.1.2013 -93 330 

28.2.2013 -83740,7 

31.3.2013 -92053,4 

30.4.2013 -88450,8 

31.5.2013 -90733,3 

30.6.2013 -87173,4 

31.7.2013 -89413,3 

31.8.2013 -88742,4 

30.9.2013 -85246,7 

31.10.2013 -87422,4 

30.11.2013 -83969,2 

31.12.2013 -86102,3 

    

IRR= 0,115998 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková čerpaná částka činila 1 000 000 Kč, přičemž úroky dosáhly výše 50 378,11 Kč. 

Nejnákladnějším poplatkem byl poplatek za spravování úvěru, ten představoval částku 

ve výši 3 600 Kč. V případě Provozního úvěru od UniCredit bank vyšlo IRR (RPSN) 

11,59%. 
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Tabulka č. 27 : Volksbank- provozní úvěr, úrok. sazba 7,75% p. a.  

měsíc počet dní v měsíci stav splátka úrok úmor

leden 31 1 000 000 91 514 6582,1918 84931,51

únor 28 915 068 82152,6 5440,2702 76712,33

březen 31 838 356 90449,73 5518,2211 84931,51

duben 30 753 425 86990,99 4799,2119 82191,78

květen 31 671 233 89349,69 4418,1835 84931,51

červen 30 586 301 85926,44 3734,6594 82191,78

červenec 31 504 110 88249,65 3318,146 84931,51

srpen 31 419 178 87690,62 2759,1105 84931,51

září 30 334 247 84320,89 2129,1049 82191,78

říjen 31 252 055 86590,58 1659,073 84931,51

listopad 30 167 123 83256,33 1064,5524 82191,78

prosinec 31 84 932 85490,54 559,03547 84931,51

SUMA 365 1 041 982 41981,76 1000000  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Poplatky SUMA

1.1.2013 -15000 -15000

1.1.2013 1000000

31.1.2013 -91 514 -150 -91 664

28.2.2013 -82152,6 -150 -82 303

31.3.2013 -90449,7 -150 -90 600

30.4.2013 -86991 -150 -87 141

31.5.2013 -89349,7 -150 -89 500

30.6.2013 -85926,4 -150 -86 076

31.7.2013 -88249,7 -150 -88 400

31.8.2013 -87690,6 -150 -87 841

30.9.2013 -84320,9 -150 -84 471

31.10.2013 -86590,6 -150 -86 741

30.11.2013 -83256,3 -150 -83 406

31.12.2013 -85490,5 -150 -85 641  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 28: Poplatky 

Poplatky

Zpracovatelský poplatek (1,5% z objemu úvěru)= 15000

Poplatky za vedení BÚ (150Kč/měs)= 1800

Poplatky za BÚ (el. výpisy)= 0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 29: Výpočet IRR 

1.1.2013 985000

31.1.2013 -91663,7

28.2.2013 -82302,6

31.3.2013 -90599,7

30.4.2013 -87141

31.5.2013 -89499,7

30.6.2013 -86076,4

31.7.2013 -88399,7

31.8.2013 -87840,6

30.9.2013 -84470,9

31.10.2013 -86740,6

30.11.2013 -83406,3

31.12.2013 -85640,5

IRR= 0,115971  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková čerpaná částka činila 1 000 000 Kč, přičemž úroky dosáhly výše 41 981,76 Kč. 

Nejnákladnějším poplatkem byl zpracovatelský poplatek úvěru, ten představoval částku 

ve výši 15 000 Kč. V případě Provozního úvěru od Volksbank vyšlo IRR (RPSN) 

shodně 11,59% jako u provozního úvěru od UniCredit bank. 
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4. 1. 2 Nebankovní úvěry 

 

Analýza současných úvěrových nebankovních produktů byla zpracována na základě 

telefonické a elektronické komunikace s nebankovními institucemi na území České 

republiky včetně dostupných informací na oficiálních webových stránkách. 

 

Byly osloveny následující nebankovní instituce:  

- ACM MONEY,  

- AE Finance,  

- Akcenta,  

- Euro-úvěr,  

- Fast Hypo,  

- Leasing-star, spol. s. r. o.,  

- Profi Credit, a. s.  

- RMI Finance. 

 

Z těchto oslovených nebankovních institucí poskytly požadované informace pouze 

ACM MONEY, Leasing-Star, spol. s. r. o a Profi Credit, a. s. Ostatní instituce byly 

ochotny poskytnout informace až po prověření bonity klienta nebo na základě 

posouzení vhodnosti a výše zajišťovacího instrumentu. Tím v drtivé většině byla 

nemovitost. 

 

Zde je pro jednoduchost a transparentnost výpočtů také uvažována částka ve výši 

1 000 000Kč s lhůtou splatnosti 1 rok a stejný způsob výpočtu jako v předchozí 

kapitole. 
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Tabulka č. 30 : ACM MONEY- Podnikatelská půjčka, úrok. sazba 15,96% p. a. 

měsíc počet dní v měsíci stav splátka úrok úmor

leden 31 1 000 000 98 487 13555,068 84931,51

únor 28 915 068 87915,78 11203,447 76712,33

březen 31 838 356 96295,48 11363,975 84931,51

duben 30 753 425 92075,06 9883,2802 82191,78

květen 31 671 233 94030,11 9098,6076 84931,51

červen 30 586 301 89882,77 7690,9889 82191,78

červenec 31 504 110 91764,75 6833,24 84931,51

srpen 31 419 178 90613,49 5681,9876 84931,51

září 30 334 247 86576,36 4384,5825 82191,78

říjen 31 252 055 88348,13 3416,62 84931,51

listopad 30 167 123 84384,07 2192,2912 82191,78

prosinec 31 84 932 86082,76 1151,2524 84931,51

SUMA 365 1 086 455 86455,341 1000000

Závazková odměna 

5860,27

4843,60

4913,00

4272,85

3933,61

3325,05

2954,22

2456,50

1895,59

1477,11

947,80

497,72

37377,31  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Datum Poplatky SUMA

1.1.2013 1000000

31.1.2013 -98 487 -5860,27 -104 347

28.2.2013 -87915,8 -4843,6 -92 759

31.3.2013 -96295,5 -4913 -101 208

30.4.2013 -92075,1 -4272,85 -96 348

31.5.2013 -94030,1 -3933,61 -97 964

30.6.2013 -89882,8 -3325,05 -93 208

31.7.2013 -91764,7 -2954,22 -94 719

31.8.2013 -90613,5 -2456,5 -93 070

30.9.2013 -86576,4 -1895,59 -88 472

31.10.2013 -88348,1 -1477,11 -89 825

30.11.2013 -84384,1 -947,795 -85 332

31.12.2013 -86082,8 -497,722 -86 580  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 31 : Poplatky 

Poplatky

Závazková provize (6,9% p. a)= 37377,31

Zpracování úvěru=0

Poskytunutí úvěru=0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 32: Výpočet IRR 

1.1.2013 1000000

31.1.2013 -104 347

28.2.2013 -92 759

31.3.2013 -101 208

30.4.2013 -96 348

31.5.2013 -97 964

30.6.2013 -93 208

31.7.2013 -94 719

31.8.2013 -93 070

30.9.2013 -88 472

31.10.2013 -89 825

30.11.2013 -85 332

31.12.2013 -86 580

IRR= 0,26  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková čerpaná částka činila 1 000 000 Kč, přičemž úroky dosáhly výše 86 455,341 

Kč. Nejnákladnějším poplatkem byla závazková provize, ta představovala částku ve 

výši 37 377,31Kč. V případě Podnikatelské půjčky od ACM MONEY vyšlo IRR 

(RPSN) 26%. 
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Tabulka č. 33: LEASING-STAR, spol. s. r. o.- STAR úvěr, úrok. sazba 19,9% p. a. 

měsíc počet dní v měsíci stav splátka úrok úmor

leden 31 1 000 000 101 833 16901,37 84931,51

únor 28 915 068 90681,54 13969,21 76712,33

březen 31 838 356 99100,87 14169,368 84931,51

duben 30 753 425 94514,92 12323,138 82191,78

květen 31 671 233 96276,26 11344,755 84931,51

červen 30 586 301 91781,42 9589,6416 82191,78

červenec 31 504 110 93451,65 8520,1426 84931,51

srpen 31 419 178 92016,19 7084,6838 84931,51

září 30 334 247 87658,77 5466,9919 82191,78

říjen 31 252 055 89191,58 4260,0713 84931,51

listopad 30 167 123 84925,28 2733,496 82191,78

prosinec 31 84 932 86366,97 1435,4588 84931,51

SUMA 365 1 107 798 107798,33 1000000  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Poplatky SUMA

1.1.2013 -10000 -10000

1.1.2013 1000000

31.1.2013 -101 833 -101 833

28.2.2013 -90681,5 -90 682

31.3.2013 -99100,9 -99 101

30.4.2013 -94514,9 -94 515

31.5.2013 -96276,3 -96 276

30.6.2013 -91781,4 -91 781

31.7.2013 -93451,6 -93 452

31.8.2013 -92016,2 -92 016

30.9.2013 -87658,8 -87 659

31.10.2013 -89191,6 -89 192

30.11.2013 -84925,3 -84 925

31.12.2013 -86367 -86 367  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 34: Poplatky 

Poplatky

Vyřízení úvěrové dokumentace (1% z úvěru)= 10 000  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 35: Výpočet IRR 

1.1.2013 990000

31.1.2013 -101 833

28.2.2013 -90 682

31.3.2013 -99 101

30.4.2013 -94 515

31.5.2013 -96 276

30.6.2013 -91 781

31.7.2013 -93 452

31.8.2013 -92 016

30.9.2013 -87 659

31.10.2013 -89 192

30.11.2013 -84 925

31.12.2013 -86 367

IRR= 0,243916  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková čerpaná částka činila 1 000 000 Kč, přičemž úroky dosáhly výše 107 798,33 

Kč. Nejnákladnějším poplatkem bylo vyřízení úvěrové dokumentace, ta představovala 

částku ve výši 10 000 Kč. V případě Star úvěru od Leasing-star, spol. s. r. o. vyšlo IRR 

(RPSN) 24,39%. V případě Podnikatelské půjčky od Profi credit, a. s. vyšlo IRR 

(RPSN) 37%. Poplatek se zde žádný nehradí, pouze jednorázová marže. 

 

Tabulka č. 36: Profi credit, a. s.- Podnikatelská půjčka, marže 37% 

Profi credit- Podnikatelská půjčka

Jednorázová marže (37% z úvěru)= 37000Kč

1.1.2013 1000000

31.12.2013 -1370000

IRR= 0,37  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. 2 Syntéza výsledků a návrhy řešení 

 

Z tabulky č. 37 je patrné, že bankovní úvěry jsou z hlediska výše RPSN výhodnější než 

nebankovní úvěry.  

 

Tabulka č. 37: Syntéza průzkumu úvěrových produktů seřazená dle IRR (RPSN) 

Výše úvěru v CZK 

Výše úvěru 1000000

Doba splatnosti 1 rok

Pořadí Název subjektu   Úvěrový produkt IRR (RPSN) v %

1. UniCredit Bank Provozní úvěr 11,59

2 Volksbank Provozní úvěr 11,59

3. Česká spořitelna Podnikatelský kontokorent 15,46

4. Raiffeissen BANK Provozní úvěr 15,57

5. Raiffeissen BANK Podnikatelský kontokorent 16,28

6. Komerční banka Provozní úvěr PROFI 22,12

7. Leasing-star, spol. s. r. o Star úvěr 24,39

8. ACM MONEY Podnikatelská půjčka 26

9. Profi credit, a. s. Podnikatelská půjčka 37  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Nejméně nákladné jsou bankovní úvěry provozních charakteru u UniCredit Bank a 

Volksbank, které mají shodně RPSN ve výši 11,59%. Následně se umístila Česká 

spořitelna s podnikatelským kontokorentem a RPSN 15,46%. Raiffeissen BANK 

obsadila 4. a 5. místo s 15,57% pro provozní úvěr a 16,28% pro podnikatelský 

kontokorent. Poslední bankou je Komerční banka a její PROFI úvěr s 22,12%. 

 

U nebankovních institucí se nejlépe umístila společnost Leasing-star, spol s. r. o. 

s úvěrovým produktem Star úvěr a výši RPSN 24,39%. Následně ACM MONEY 

s podnikatelskou půjčkou a RPSN 26%. Nejméně výhodný a zároveň nejvíce nákladný 

je úvěr u společnosti Profi credit, a. s., kde podnikatelská půjčka činí v rámci RPSN 

37%. 
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4. 3 Přínosy návrhů změny provozního financování  

 

4. 3. 1 Nákladovost 

 

Na základě zvoleného kritéria nákladovosti, kterým je IRR (RPSN), je pro společnost 

Sanexport, s. r. o současné provozní financování vysoce nákladné. Společnost 

v současné době využívá provozní úvěr Profi od Komeční banky, kde za předpokladu 

výše úvěru 1 000 000 Kč a doby splatnosti 1 rok činí IRR 22,12%. Z výsledků 

průzkumu trhu provozního financování vyplynulo, že nejméně nákladným úvěrovým 

produktem je Provozní úvěr od UniCredit bank a Volksbank, kde výše IRR činí shodně 

11,59%.  Současná nákladovost v peněžním vyjádření u Profi úvěru činí 111 905 Kč / 

rok včetně všech poplatků. V případě provozního financování u UniCredit bank je 

nákladovost vyjádřená v peněžním vyjádření včetně všech poplatků ve výši 59 378,1 Kč 

/ rok. V případě Volksbank vyšla finanční nákladovost téměř totožně jako u UniCredit 

bank, nicméně banka zmínila, že se výše všech nákladových poplatků se může změnit 

v závislosti na bonitě společnosti. V případě UniCredit bank je podle sdělení vedoucího 

úvěrového oddělení sazba úvěru včetně poplatků stanovena na základě poskytnuté 

informace o výši obratu podniku. Proto doporučuji zařadit do optimalizace provozního 

financování pouze Provozní úvěr od UniCredit bank. Výsledné snížení nákladů za 

předpokladu čerpaného úvěru ve výši 1000 000 Kč se splatností 1 rok u UniCredit bank 

by představovalo úsporu pro podnik Sanexport, s. r. o. 52 526,90 Kč / rok. 

 

4. 3. 2 Likvidita 

 

Likvidita vyjadřuje schopnost dostát svým závazkům, tzn. schopnost hradit své 

závazky. Na základě optimalizace provozního financování by došlo k úspoře ve 

výdajích o 52 526,90 Kč za rok. Tyto volné finanční prostředky by následně napomohly 

zvýšit likviditu podniku a schopnost hradit své závazky. Zvýšení je možné 

demonstrovat na konkrétní situaci podniku Sanexport, s. r. o. pro rok 2010. Za rok 2011 

účetní závěrka není dosud sestavená. Pro výpočet je použita běžná likvidita 

pyramidálním rozkladem. Optimální hodnoty jsou v rozmezí 1,5 - 2,5.
101
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Běžná likvidita rozložená na pyramidální rozklad: 

 

 BL =  KrA / KrP = DKrA / DKrP = (DZás + DKPo + DFM) / 

DKrP 

kde DKrA =  [KrA / (Výn / 365)] 

  =  doba obratu krátkodobých aktiv ve dnech 

 DKrP =  [KrP / (Výn / 365)] 

  =  doba obratu krátkodobých pasiv ve dnech 

 DZás =  [Zás / (Výn / 365)] 

  =  doba obratu zásob ve dnech 

 DKPo =  [KPo / (Výn / 365)] 

  =  doba obratu krátkodobých pohledávek ve dnech 

 

 

 

DFM =  [FM / (Výn / 365)]
102

 

Původně (2010):  

DZás= [Zás / (Výn / 365)] 

         = [1 330 000 / (48 308 000 / 365)] 

         = 10,04 (dny) 

DKPo= [KP0 / (Výn / 365)] 

          = [11 053 000 / (48 308 000 / 365)] 

          = 83,51 (dny) 

DFM= [FM / (Výn / 365)] 

         = [1 040 000 / ( 48 308 000 / 365)] 

         = 7,85  

DKrP= [KrP / (Výn / 365)] 

          = [10 612 000 / (49 308 000 / 365)] 

          = 78,55 (dny) 

     BL= (10,04+83,51+7,85) / 78,55 

          = 1,29 

 

 

 

 

 

                                                           
Dostupné z: 
102
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V případě, že by podnik vynaložil úsporu vlivem optimalizace provozního financování 

na pokrytí závazků, výsledná hodnota likvidity by se změnila následovně: 

 

Nově:  

DZás= [Zás / (Výn / 365)] 

         = [1 330 000 / (48 308 000 / 365)] 

         = 10,04 (dny) 

DKPo= [KP0 / (Výn / 365)] 

          = [11 053 000 / (48 308 000 / 365)] 

          = 83,51 (dny) 

DFM= [FM / (Výn / 365)] 

         = [1 040 000 / ( 48 308 000 / 365)] 

         = 7,85 

DKrP= [KrP / (Výn / 365)] 

          = [10 559 473,1 / (49 308 000 / 365)] 

          = 78,16 (dny) 

     BL= (10,04+83,51+7,85) / 78,16 

          = 1,30 

 

Z výsledků je patrné, že došlo ke zvýšení likvidity z původní hodnoty 1,29 na hodnotu 

1,30. Hodnoty jsou stále pod hranicí optimální úrovně, nicméně i přesto došlo ke 

zlepšení situace. 

 

4. 3. 3 Rentabilita 

 

V následujícím příkladě bude znázorněn dopad zvýšení ROE a ROS vlivem úspory 

nákladových úroků z provozního financování. Ukazatel ROA nebude dále 

kvantifikován z daňových důvodů, které se vztahují k výši daně z příjmů právnických 

osob a nejsou tedy předmětem diplomové práce. Pro srovnání budou opět použity 

hodnoty pro rok 2010. 
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Původně (2010): 

ROE= EAT / VK 

         = 557 000 / 1 840 000= 0,302717391= 30,27% 

 

Nově: 

ROE= EAT / VK 

        = 601 000/1 840 000= 0,326630434= 32,66% 

 

Původně (2010): 

ROS= EAT / tržby 

        = 557 000 / 47 203 000= 0,011800097= 1,18% 

 

Nově:  

ROS= 601 000 / 47 203 000= 0,012732241= 1,27% 

 

Pro výpočet čistého zisku byl brán zjednodušující předpoklad, že výše daně z příjmů 

roste o stejné procento jako výsledek hospodaření před zdaněním oproti roku 2010. 

Tento růst činil 7,9 %. Bližší informace, viz. příloha č. 5: Z výsledků je patrné, že 

hodnota ROE vzrostla o 2,39 % a hodnota ROS o 0,09 %. Tento pozitivní nárůst je 

způsoben úsporou úrokových nákladů vycházející z navrhované optimalizace 

provozního financování společnosti Sanexport, s. r. o.  
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4. 4 Silné a slabé stránky návrhu 

 

4. 4. 1 Silné stránky 

 

Vlivem změny provozního financování ze současného úvěrového produktu Profi úvěr 

od Komerční banky na Provozní úvěr od UniCredit bank by došlo k úspoře nákladových 

úroků o 52 526,90 Kč / rok při požadované výši úvěru 1 000 000 Kč a době splatnosti            

1 rok. Tyto volné finanční prostředky by následně zvýšily likviditu podniku. Za 

předpokladu, že by tyto prostředky podnik vynaložil na úhradu svých závazků, zvýšila 

by se mu likvidita z 1,29 na 1,30 vzhledem k roku 2010.  Dalším pozitivním přínosem 

by bylo zvýšení rentability. Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) by se zvýšil 

z původní výše 30,27% na 32,66%. Dále pak ukazatel rentability tržeb (ROS) by se 

zvýšil z původní výše 1,18% na 1,27%. Všechny hodnoty jsou opět vztaženy k roku 

2010. Navrhovaná změna by měla pozitivní vliv na optimalizaci současného provozního 

financování společnosti Sanexport, s. r. o. 

 

4. 4. 2 Slabé stránky 

 

Lze předpokládat, že v případě změny bonity klienta dojde ke změně úvěrových 

podmínek, tj. růstu úrokové sazby z úvěru nebo k růstu nároků na zajištění úvěru.  U 

vyšších požadovaných částek je nutností zajistit úvěr zástavním právem k nemovitosti 

nebo ručením třetí osoby. Konkrétní forma zajištění je závislá na výši požadovaného 

limitu úvěru a bonity klienta. V případě zhoršení bonity klienta Komerční banka 

vyžaduje změnu nebo doplnění zajištění do tří pracovních dnů od vyzvání. V případě 

UniCredit bank není lhůta definována. Modalita splácení je u Profi úvěru Komerční 

banky bud s měsíční frekvencí splácení úroků a jistiny nebo formou en bloc, tedy 

splácení úroků a jistiny až na konci doby. U UniCredit Bank pouze s měsíční frekvencí. 

Úroková sazba je u Komerční banky variabilní, tedy vždy součtem Base Rate                     

a PRIBOR. V Případě UniCredit bank je úroková sazba fixní po celou dobu splácení. 

Z toho vyplývá, že klient u Komerční banky platí nákladové položky s větším ohledem 

na současnou tržní situaci, u UniCredit bank má klient nezměněnou sazbu. Nicméně 

v případě poklesu mezibankovních sazeb může dojít k situaci, že nákladovost úvěru u 

Komerční banky může klesat, v UniCredit bank je tato možnost vyloučena.
103
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ZÁVĚR 

 

 Cílem diplomové práce byla optimalizace nákladů provozního financování, tzn. 

financování zásob a pohledávek z obchodního styku, společnosti Sanexport, s. r. o. 

Primárním krokem bylo určit kritérium pro výběr úvěrového produktu, jímž je 

nákladovost vyjádřená vnitřní úrokovou mírou (IRR/RPSN). Práce analyzuje potřeby 

provozního financování a současné řešení. Z analýzy vyplývá, že společnost v roce 

2010 využívala provozní úvěr Profi od Komerční banky, kde ukazatel IRR představoval 

náklad ve výši 16,86%. V roce 2011 měla společnost sjednaný stejný produkt od 

Komerční banky, nicméně za změněných úvěrových podmínek s vyšší částkou čerpání. 

IRR pak představoval nákladovost ve výši 17,37%.  

 

S cílem zmapovat možnosti snížení nákladovosti provozního financování, byl 

uskutečněn průzkum trhu produktů provozního financování v nabídce bankovních                

a nebankovních institucí. Sběr informací probíhal formou telefonické a elektronické 

komunikace s bankami a nebankovními institucemi a dále pak za pomocí poradenské 

společnosti Brokers Consulting a z dostupných informací na oficiálních webových 

stránkách. K tomu, aby byly výsledky srovnatelné pro všechny úvěrového produkty, byl 

zvolen předpoklad výše úvěru 1 mil. Kč s dobou splatnosti 1 rok. Z následné analýzy 

vytypovaných úvěrových produktů vyplývá, že existují možnosti snížit současnou 

nákladovost provozního financování podniku. Profi úvěr od Komerční banky je ze 

všech možností bankovních provozních úvěrů nejdražší. Optimální variantou byl pak 

zvolen Provozní úvěr od UniCredit bank, který je spojen s IRR ve výši 11,59%. Využití 

tohoto produktu by oproti stávajícímu stavu snížilo náklady provozního financování               

o 52 526,90 Kč / rok. Díky této úspoře by mohlo dojít rovněž ke zlepšení hodnot 

ukazatelů likvidity a rentability podniku.  

 

Nebankovní úvěrové produkty jsou v porovnání s bankovními úvěrovými 

proudukty nákladnější. Nicméně společnost Sanexport, s. r. o.  by měla jejich existenci 

brát v úvahu, neboť mohou sloužit k dočasnému překlenutí problémů s likviditou 

v době, kdy nebude možné získat úvěr v bance. Nebankovní úvěrové produkty mohou 

být rovněž doplňkovým zdrojem provozního financování. 
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