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ABSTRAKT 
 
Bakalářská práce se zabývá analýzou možností úvěrování ekonomických činností 

podnikajících fyzických osob na území České republiky. Důraz je kladen zejména na 

situaci v letech 2007, 2009 a 2010, na jejichž základě je predikován vývoj v blízkých 

letech následujících.  

 

Klíčová slova: úroková sazba, podnikatel, úvěr, investiční úvěr, investice, 

komparace, banka, nebankovní společnost, družstevní záložna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with possible ways of providing credit to entrepreneurs in the 

Czech Republic. The thesis focuses mainly on the progress in 2007, 2009 and 2010. 

Based on results in aforementioned years, it may be possible to predict progress 

in the near future. 

 

Key words: rate of interest, entrepreneur, credit, investment, investment 

credit, investments, comparison, bank, non - banking company, 

cooperative savings company



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

JANÍK, J. Úvěrování soukromě podnikajících osob v České republice. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012. 66 s. Vedoucí bakalářské práce 

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 20. května 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Mé díky patří především panu prof. Ing. Oldřichu Rejnušovi za jeho rady a pomoc 

při psaní této bakalářské práce. Rád bych také poděkoval Ing. Jiřímu Horsákovi za jeho 

trpělivost, náklonnost a pomoc při hledání podkladů pro práci a jejich zpracování. 

Rovněž děkuji všem zaměstnancům těch bank, obchodních společností a družstevních 

záložen, kteří byli ochotni mně požadované informace poskytnout. 



OBSAH 

 

Úvod…………………………………………….………………………….…………..10�

1� Vymezení globálního cíle práce a parciálních cílů.............................................. 11�

1.1� Metodologie .............................................................................................. 11�

2� Teoretické a legislativní vymezení subjektů a produktů českého 

úvěrového trhu ....................................................................................................... 12�

2.1� Charakteristika soudobých podmínek podnikání v ČR v oblasti 
finančního trhu ............................................................................................................ 12�

2.2� Bankovní systém České republiky ............................................................ 13�

2.2.1� Česká národní banka (ČNB) a její postavení ........................................ 13�

2.2.1.1� Dohled nad finančním trhem .......................................................... 14�

2.2.2� Komerční (obchodní) banky a pobočky zahraničních bank v ČR ........ 15�

2.2.3� Bankovní licence a podmínky jejího udělení ........................................ 16�

2.2.4� Princip jednotné licence ........................................................................ 17�

2.2.5� Aktuální vývoj na bankovním trhu ....................................................... 17�

2.3� Družstevní záložny v ČR .......................................................................... 20�

2.3.1� Historie družstevních záložen na území ČR ......................................... 21�

2.4� Nebankovní společnosti v ČR ................................................................... 23�

2.5� Úvěrový trh a jeho umístění ...................................................................... 25�

2.5.1� Úrok, úvěr a další pojmy úvěrování ...................................................... 25�

2.5.1.1� Způsoby umořování úvěrů ............................................................. 27�

2.5.1.2� Jednotlivé druhy úvěrů ................................................................... 28�

2.5.1.3� Roční procentní sazba nákladů ....................................................... 29�

3� Úvěrování fyzických podnikajících osob v ČR 

licencovanými a nelicencovanými institucemi ..................................................... 30�

3.1� Klient – charakteristiky žadatele o úvěr ................................................... 30�

3.2� Česká spořitelna ........................................................................................ 34�

3.2.1� Investiční úvěr České spořitelny ........................................................... 35�

3.3� Komerční banka ........................................................................................ 36�

3.3.1� Investiční úvěr Komerční banky ........................................................... 37�

Pro získání investičního úvěru je potřeba: .................................................... 37�

3.4� Československá obchodní banka .............................................................. 38�

3.4.1� Investiční úvěr Československé obchodní banky ................................. 39�



3.5� Raiffeisenbank .......................................................................................... 40�

3.5.1� Podnikatelská rychlá půjčka Raiffeisen banky ..................................... 41�

Pro získání úvěru je potřeba: ........................................................................ 42�

3.6� Peněžní dům, spořitelní družstvo .............................................................. 42�

3.6.1� Podnikatelský úvěr Peněžního domu .................................................... 43�

3.7� PROFI CREDIT Czech, a.s. ..................................................................... 45�

3.7.1� Podnikatelský úvěr společnosti PROFI CREDIT Czech ...................... 46�

4� Komparace bank, nebankovních společností a družstevních záložen .............. 48�

4.1� Ranking institucí podle daného ukazatele ................................................ 48�

4.1.1� Transparentnost finančních institucí ..................................................... 49�

4.1.2� Profesionalita zaměstnanců ................................................................... 49�

4.1.3� Výše celkové zaplacené částky věřitelům v jednotlivých letech .......... 50�

4.1.4� Hospodaření bank v roce 2011 v souvislosti s řeckými dluhopisy ....... 53�

4.2� Bodovací metoda – komplexní závěrečné srovnání ................................. 54�

5� Závěr ....................................................................................................................... 56�

Seznam použité literatury ............................................................................................ 59�

Seznam použitých zkratek podle abecedního pořádku ............................................. 62�

Seznam obrázků ............................................................................................................ 63�

Seznam tabulek ............................................................................................................. 64�

Seznam grafů ................................................................................................................. 65�

Seznam příloh ................................................................................................................ 66�

 



10 

 

Úvod  

 

V dnešní době se jen málokdy setkáme s takovým podnikatelem, který je schopen 

veškeré své plány spojené s podnikáním financovat ze svých vlastních zdrojů. 

Z pravidla se podnikatel zadluží ze začátku podnikatelské činnosti, kdy kupuje byt, 

zařízení, automobily, atp. Může se také stát, že i k úhradě provozních běžných činností 

je potřeba externího financování. V neposlední řadě se setkáváme s případem, kdy je 

třeba v rámci inovace či zachování konkurenceschopnosti rozšířit výrobu, proniknout do 

jiné sféry trhu atp. 

Vzhledem k tomu, že existuje široká škála oborů, ve kterých se dá podnikat a také 

vzhledem k různým produktům subjektů finančního trhu v České republice si musíme 

stanovit jisté charakteristiky „potenciálního“ klienta, který o úvěr žádá. Tyto 

charakteristiky jsou uvedeny jak v praktické části práce, tak v příloze v poslední části 

této práce.  

V teoretické části práce se seznámíme se základními pojmy předmětu úvěrování, 

v praktické části porovnávám a analyzuji úvěrové možnosti bank, nebankovních 

společností a družstevních záložen pro našeho smyšleného klienta a na základě takto 

získaných poznatků se pokusím predikovat možný stav v blízké budoucnosti. 

Autor 
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1 Vymezení globálního cíle práce a parciálních cílů 
 

Globálním cílem bakalářské práce je navržení optimálního způsobu financování 

osoby samostatně výdělečně činné v současných podmínkách ČR. 

Pro dosažení globálního cíle byly stanoveny následující (parciální) cíle: 

• Analýza úvěrových produktů od bank, nebankovních společností a 

družstevních záložen, určených pro podnikatele. 

• Komparace analyzovaných úvěrových produktů podle zvolených kritérií. 

 

 

1.1 Metodologie 
 

Pro tuto práci bylo použito následujících dvou metod: 

• Analýza – analýze byly podrobeny produkty subjektů úvěrového trhu, 

konkrétně podnikatelské úvěry. 

• Komparace – tato metoda je rozdělena na dvě dílčí části: 

1. Ranking – komparovaly se získané hodnoty podle jednoho 

zvoleného ukazatele. 

2. Bodová metoda – neboli komparace na základě několika zvolených 

kritérií. 
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2 Teoretické a legislativní vymezení subjektů a produktů 

českého úvěrového trhu 
 

Než se pustíme do problematiky, je třeba se společně seznámit se základními 

teoretickými poznatky týkající se podnikání, úvěrování, bank, nebankovních institucí a 

družstevních záložen. 

 

2.1  Charakteristika soudobých podmínek podnikání v ČR v oblasti 

finančního trhu 

 

„Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“
1
 

Fyzická osoba může podnikat na základě živnostenského listu či koncesní listiny
2
. 

Koncesované živnosti stát kontroluje kvůli zvláštnímu zájmu na jejich chodu (např. 

směnárny, taxislužba). Naše legislativa
3
 definuje příjmy z podnikání jako: 

• z živností, 

• ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

• z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů, 

• podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů 

komanditní společnosti na zisku. 

„Podnikatelem podle zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

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

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu.“
4
 

 

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

2
 Která může být provozována až po udělení státního povolení, tzv. koncese. 

3
 Konkrétně §7 odst. 1 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4
 §2 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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2.2 Bankovní systém České republiky 

 

Česká republika se řadí mezi státy s rozvinutou ekonomikou, které jsou 

charakteristické dvoustupňovým bankovním systémem, kde v popředí stojí banka 

centrální, vykonávající dohled nad finančním trhem. Nebylo tomu vždycky tak. Tato 

role centrální banky byla v období komunismu zcela potlačena a byl nastolen model 

jednostupňový, podle sovětského vzoru.
5
 

 

Obrázek 1: dvoustupňový bankovní systém ČR 

Zdroj: vlastní konstrukce 

2.2.1 Česká národní banka (ČNB) a její postavení 

 

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

dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v 

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

Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence 

správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou 

péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na 

základě zákona. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou 

guvernér, dva viceguvernéři a čtyři členové bankovní rady. Všechny členy bankovní 

rady jmenuje prezident republiky na šestileté období.“6 

                                                 
5
 Během komunistické éry vykonávala funkce centrální i obchodní banky Státní banka 
československá (SBČS). 
6
 O ČNB. [online]. [cit. 2011-25-10]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/>. 
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Důležité je, aby ČNB vykonávala svou činnost samostatně, nezávazně na 

rozhodnutích vlády. Jen tak je schopna sledovat čistě ekonomické cíle, jimiž jsou 

především zabezpečení kvality domácí měny a zajištění dlouhodobé stability kupní síly 

peněz.7 ČNB musí však s vládou komunikovat a také spolupracovat, proto má např. její 

guvernér právo účastnit se zasedání vlády.8 

 

2.2.1.1 Dohled nad finančním trhem 

 

ČNB zastává celou řadu funkcí a činností. Od emise hotovostních peněz přes správu 

dluhu České republiky až po konverze cizích měn. Nicméně, předmětem našeho zájmu 

bude zejména finanční a úvěrový trh, kde ČNB figuruje. Na základě zákona9 vykonává 

ČNB dohled finančním trhem, tedy kontroluje následující subjekty finančního trhu: 

 

• Bankovní sektor, 

• kapitálový trh, 

• subjekty v pojišťovnictví, 

• penzijní fondy, 

• družstevní záložny, 

• směnárny, 

• instituce v oblasti platebního styku.10 

 

ČNB stanovuje regule pro instituce pohybující se na finančním trhu a vykonává 

dohled, jestli jsou tyto pravidla dodržována. V případě nedodržení podmínek (jejich 

porušení) může ČNB např. udělit sankci, či odebrat licenci. 

 

 

 

                                                 
7 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2010. s. 68. 
8 Guvernérem ČNB je Miroslav Singer, který byl do funkce jmenován v r. 2010 (pozn. autora) 
9 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
10

Dohled nad finančním trhem. [online]. [cit. 2011-25-10]. Dostupné z WWW:  
<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/>. 



15 

 

2.2.2 Komerční (obchodní) banky a pobočky zahraničních bank v ČR 
 

Banky jsou nedílnou součástí bankovního systému, ve kterém podléhají kontrole 

ČNB. Jsou hlavním finančním zprostředkovatelem nejen u nás, ale i ve světě. 

V ČR existuje platná právní úprava (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách), která 

taxativně vymezuje činnosti charakteristické pro banky a že pro vykonávání těchto 

činností je nutná licence, udělená od ČNB. Bankou se rozumí právnická osoba se sídlem 

v ČR s právní formou akciové společnosti. Elementární činnosti bank jsou příjímání 

vkladů od veřejnosti
11

 a poskytování úvěrů. V případě vkladu se banka staví do role 

dlužníka mající závazek vůči vkladatelům peněžních prostředků. U poskytnutí úvěru se 

banka naopak stává věřitelem poskytujícím peněžní prostředky. Legislativa taxativně 

vymezuje další činnosti bank: 

• Investování do cenných papírů na vlastní účet banky, 

• finanční leasing (finanční pronájem), 

• platební styk a zúčtování, 

• vydávání a správa platebních prostředků, 

• poskytování záruk, 

• otevírání akreditivů
12

, 

• obstarávání inkasa, 

• poskytování investičních služeb, 

• vydávání hypotečních zástavních listů, 

• finanční makléřství, 

• výkon funkce depozitáře, 

• směnárenská činnost, 

• poskytování bankovních informací, 

• obchod se zlatem a devizovými hodnotami na vlastní nebo klientův účet, 

• pronájem bezpečnostních schránek, 

• další činnosti přímo související s předchozími činnostmi.
13

 

                                                 
11

 Které jsou v ČR ze zákona pojištěny ve výši 100% objemu z částky maximálně se rovnající 

ekvivalentu 100 000 EUR (stav v říjnu 2011). 
12

 Akreditiv je jedním z platebních instrumentů (pozn. autora). 
13

 §1 odst. 3 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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2.2.3 Bankovní licence a podmínky jejího udělení 
 

Jak již bylo řečeno výše, udělení licence od ČNB obchodní bance je vlastně jakýmsi 

„vstupem“ do podnikatelské sféry. Bez ní nemůže banka podnikat. I samotné slovo 

„banka“ je oprávněna používat pouze s platnou licencí. Ta jí jmenovitě určuje, jaké 

činnosti má povoleno vykonávat, jejich rozsah, podmínky, kterých se musí držet atp. 

Jiné činnosti banka nesmí vykonávat! Licencí je banka oprávněna disponovat po dobu 

neurčitou a nelze je převádět na jiné osoby. V případě nutnosti je ČNB oprávněna (v 

rámci výkonu bankovního dohledu) licenci pozměnit, či dokonce zcela odebrat, 

k čemuž dochází až v poslední instanci v případě likvidace banky. Pro udělení licence 

musí být splněny následující podmínky: 

 

• Základní kapitál banky musí být tvořen pouze peněžitými vklady, a to ve 

výši 500 000 000 Kč14, 

• musí být prokázán nezávadný a transparentní původ jak základního kapitálu, 

tak všech ostatních zdrojů, 

• doložení základního kapitálu v plné výši, 

• prokázání způsobilostí představitelů banky a jejich hlavních akcionářů dle 

zákona (odborná způsobilost, důvěryhodnost, zkušenost), 

• prokázat technické a organizační předpoklady, 

• předložit obchodní plán a strategie činnosti banky, 

• popř. splnění dalších podmínek tak, aby mohl být vykováván bankovní 

dohled, 

• úzké propojení v rámci skupiny nesmí bránit výkonu bankovního dohledu, 

• ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nejsou právní ani 

faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu, 

• sídlo budoucí banky musí být na území České republiky.15 

 

 

                                                 
14 Stav v listopadu 2011. 
15 VEJVODOVÁ, H a KOPŘIVA, J. Právo I – Finanční právo. 2008. s. 42 a 43. 



17 
 

2.2.4 Princip jednotné licence
16

 
 

V rámci zefektivnění činností centrálních bank a právní harmonizace s Evropskou 

unií se vstupem ČR do EU zavedl princip jednotné licence. Ten uděluje právo bankám 

se sídlem v EU podnikat na území ČR prostřednictvím svých poboček, pokud jim byla 

již udělena licence ve státě sídla banky. Stále však platí, že ČNB vykonává dohled. 

 

2.2.5 Aktuální vývoj na bankovním trhu 
 

S technickým pokrokem se nám stále více globalizují finanční trhy. Nevýhodou 

tohoto procesu je fakt, že např. lokální porucha národního systému afektuje celou tržní 

ekonomiku. „To by mohlo znamenat globální celosvětovou krizi, kterou by nebylo již 

možné vyřešit standardními ekonomickými nástroji.“17 

V této práci se nebudeme zaobírat každou krizí nebo poruchou ekonomiky či 

finančního systému. K tomu by nestačil rozsah práce a ani to není jejím cílem. Nicméně 

musíme věnovat pozornost vývoji ekonomiky v letech, kdy bude náš „smyšlený“ klient 

žádat o úvěr, abychom si fakta mohli dát do souvislostí. 

Svět byl v roce 2008 zachvácen ekonomickou krizí, se kterou se jednotlivé státy 

různě vypořádávaly a s jejímiž následky se potýkáme dodnes. Po krachu bank (Lehman 

Brothers aj.) následovaly zátěžové testy, které se však neukázaly jako příliš důrazné a 

tudíž jim nebyla ani přisuzována velká vypovídací schopnost.  

Během roku 2009 v ČR klesl souhrnný zisk malých bank o 65 procent.18 Nejvíce 

banky trpěly nesplácením úvěrů. U malých bank se nesplácelo 9,3 procenta úvěrů. 

Velké banky si vedly o něco lépe, ty uváděly 5,8 procenta.19 Tyto otřesy podlomily 

rentabilitu bank, které se vzápětí chtěly začít orientovat na méně rizikový segment 

klientů v oblasti úvěrového portfolia. Zejména pro fyzické osoby začalo být náročnější 

úvěr získat. Více se tento rok nedařilo bankám menším. Některé skončily ve ztrátě, a 

proto zvyšovaly poplatky. Příkladem může být polská mBank. 

                                                 
16 Podrobněji v §5c odst. 1-3 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
17 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2010. s. 642 
18 ZAVADILOVÁ, T. Malé banky trpí krizí více než giganty. E15 - deník MLADÁ FRONTA. 17. 6. 
2010. s. 8. 
19 Tamtéž. 
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V roce 2010 byla Česká republika terčem pozornosti mimo jiné kvůli tomu, že jako 

jediný stát v EU odmítla zdanit své banky. Na summitu unie toho roku se totiž mluvilo 

o zavedení nové daně pro finanční instituce, jako o odvodu peněz pro krytí budoucích 

hospodářských obtíží. Avšak podle tehdejšího předsedy vlády Jana Fischera20 „zavedení 

takových daní není v českém prostřední s ohledem na zdraví našich bank zapotřebí.“ 

Vůči zavedení „bankovní“ daně se ohradilo i vedení ČNB. Její viceguvernér Tomáš 

Singer21 kritizoval politiky za nepředmětné jednání a za to, že tato daň na bankovní 

operace je pouhou politickou hrou nemající žádný reálný pozitivní dopad na tíživou 

ekonomickou situaci jednotlivých států. Navíc zde panovala obava, že by si banky ušlý 

zisk kompenzovaly v podobě dalších poplatků, takže by se „reálné břemeno“ přeneslo 

na jejich zákazníky.22 Nepřijetí daně na bankovní operace spolu s pozitivními zprávami 

o přežití zátěžových testů bank, které byly ale v tisku často zpochybňovány, zapříčinily, 

že bankovní akcie zaznamenaly prudký růst koncem července 2010. Jednalo se pouze o 

pár pozitivních zpráv, které krátkodobě přilepšily akciovým trhům. Také proto neměl 

růst akcií bank dlouhého trvání a využíval se spíše ke spekulacím, než k investicím 

dlouhodobějšího rázu. „Banky se nyní svezly na vlně pozitivních zpráv, které je ještě 

nějakou dobou mohou živit. Jenže s tím, jak se bude brzdit ekonomický růst - o čemž je 

řada ekonomů teď přesvědčena - a na banky bude doléhat americká regulace, 

optimismus opadne.“23 

Banky u nás novou daní sice zdaněny nebyly, i tak ale v roce 2010 vybraly 

rekordních 38,334 miliardy Kč, čímž si oproti minulému roku polepšily o cca 1,5 

miliardy. Navíc se snížily náklady na výběr poplatků, a to o 400 milionů Kč.24 Větší 

banky a pobočky zahraničních bank tak začaly ztrácet klienty, které se snažily přilákat 

zpět odpuštěním poplatků za vedení účtu či výhodami za placení kartou. 

                                                 
20 Před vedením tzv. „překlenovací vlády“ byl Jan Fischer předsedou Českého statistického úřadu, 
dnes je viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj. 
21 Dnes je Tomáš Singer guvernérem ČNB (pozn. autora). 
22 ZÁRUBA, I. Česko odmítlo zdanit banky. Jako jediné v unii. E15 - deník MLADÁ FRONTA. 18. 6. 
2010. s. 3. 
23 SOCHOR, J. Prudký růst bank se může brzy zadrhnout. [online]. Hospodářské noviny. Zveřejněno 
29. 7. 2010. [cit. 2011-07-11]. Dostupné z WWW: < http://hn.ihned.cz/c1-45309770-prudky-rust-
akcii-bank-se-muze-brzy-zadrhnout>. 
24 GINTER, J. Banky si na poplatcích strhávají rekordních 100 miliónů korun denně. [online]. 
Novinky.cz. Zveřejněno 1. 4. 2011. [cit. 2011-08-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.novinky.cz/finance/229527-banky-si-na-poplatcich-strhavaji-rekordnich-100-milionu-
korun-denne.html>. 
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Na vysoké poplatky začaly „odpovídat“ menší začínající banky či nové pobočky 

bank zahraničních. Ty přitahují klienty zpravidla nulovými náklady za zřízení a vedení 

účtu a zajímavým zúročením. Pro konkrétnost můžeme jmenovat  mBank, ZUNO 

banku, či Fio banku, která byla dříve družstevní záložnou. Za zmínku stojí také 

v listopadu připravovaný rozjezd AIR banky, jejímž majitelem je Petr Kellner, současný 

majitel společnosti Home Credit. Nevýhodou těchto bank může být to, že jejich spořicí 

účty jsou zpravidla „jednodušší“ (nezvládají platbu v cizí měně, převod na cizí měnu).  

 

 
Graf 1:Vývoj zisku z poplatků a provizí českých bank a poboček zahraničních bank v ČR. 

Zdroj: zpracováno podle portálu E15, Finexpert.cz. 

 

V prvním pololetí 2011 se banky v tuzemsku znovu podrobily zátěžovým testům 

ČNB. Tentokrát nebyly testy tolik kritizovány, jako v minulém roce. Podle jejich 

výsledků je tuzemský bankovní sektor v dobré kondici a neměl by jej ohrozit ani 

nepříznivý hospodářský vývoj. Byly vzneseny obavy vůči družstevním záložnám. 

Způsob testování spočíval ve třech alternativních vývojích: „Obnova recese“, 

„Asymetrický vývoj“ a „Základní scénář“, který je považován za nejpravděpodobnější 
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vývoj. „Ztráty v tomto scénáři ČNB odhaduje na necelých 36 miliard korun, tedy 0,8 

procenta všech aktiv.“
25

 

V roce 2011 se také začíná mluvit o nových pravidlech bankovní regulace, která má 

bankám dopomoci k větší stabilitě. Toto pravidlo má doplňovat pravidla kapitálové 

přiměřenosti, tudíž by jeho dodržování bylo pro banky závazným. Na základě 

uplatňování nového pravidla by se banky měly chovat anticyklicky. V době prosperity 

by tedy byly povinny akumulovat peníze v podobě rezerv a v době recese by tyto volné 

prostředky patřičně upotřebily.  

 

2.3  Družstevní záložny v ČR 

 

Družstevní záložny
26

 v ČR jsou institucemi podobnými bankám, co se jejich 

předmětu podnikání týče. Jedná se o družstva, jejichž činností je přijímání vkladů a 

poskytování úvěrů (případně dalších finančních služeb). V těchto činnostech působí 

jako konkurence obchodních bank. Liší se však tím, že potenciální klient družstva ze 

statutu poskytnutí jakékoliv finanční služby se nejprve musí stát jejím členem. Ti 

družstevní záložnu společně vlastní a také řídí. Členem se může stát fyzická i právnická 

osoba, a to v momentě, kdy vyplní přihlášku a zaplatí základní členský vklad, někdy 

doprovázený jednorázovým zápisným či členským poplatkem. Každá družstevní 

záložna má povinnost ve svém názvu užívat označení „spořitelní a úvěrní družstvo“ 

nebo „družstevní záložna“. Družstevní záložny se zakládají a řídí zákonem č. 87/1995 

Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Dle ustanovení tohoto zákona musí být 

minimální počet členů 30, základní zapisovaný kapitál musí být složen v minimální 

částce 500 000 Kč a „před podáním žádosti o povolení musí být splacena částka ve výši 

alespoň 35 000 000 Kč, kterou představuje základní kapitál, popřípadě rizikový fond a 

rezervní fond, jsou-li vytvořeny při založení družstevní záložny.“.
27

 A v neposlední řadě, 

sídlo družstevní záložny musí být na území ČR. Povolení uděluje ČNB na dobu 

neurčitou a obdobně jako u bank, i družstevní záložny spadají pod její dohled. 

                                                 
25

 TINL, K, ČTK. Tuzemské banky jsou v dobré kondici. Prokázaly to zátěžové testy ČNB. [online]. 

IHned.cz. Zveřejněno 14. 6. 2011. [cit. 2011-08-11]. Dostupné z WWW: < http://byznys.ihned.cz/c1-

52083560-tuzemske-banky-jsou-v-dobre-kondici-prokazaly-to-zatezove-testy-cnb>. 
26

 Můžeme se setkat též s pojmem „kampeličky“, podle F. C. Kampelíka (pozn. autora). 
27

 Stav v listopadu 2011. 
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Pro udělení povolení musí být splněny následující podmínky: 

• Odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost řídících osob, 

• technické a organizační předpoklady, 

• reálnost obchodního plánu a schopnost bezpečného rozvoje družstevní 

záložny s ohledem na obecné znalosti a zkušenosti, 

• důvěryhodnost a způsobilost fyzických i právnických osob, 

• průhledné a nezávadné financování, 

• splacení již zmíněných 35 000 000 Kč, 

• průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s družstevní záložnou, 

přičemž úzké propojení nikterak nebrání výkonu dohledu ČNB. Tomuto 

dohledu nesmí být bráněno ani ve státě, na jehož území má tato skupina 

úzké propojení.
28

 

 

Jistou zajímavostí je, že i družstevní záložna může požádat o bankovní licenci. 

„Licenci lze udělit též na žádost spořitelního a úvěrního družstva, pokud současně 

požádá i o souhlas se změnou právní formy spořitelního a úvěrního družstva na 

akciovou společnost. O obou žádostech se vede společné řízení podle zákona 

upravujícího správní řízení. Návrh na zápis změny právní formy spořitelního a úvěrního 

družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku lze podat poté, co nabylo 

právní moci udělení licence i souhlas se změnou právní formy spořitelního a úvěrního 

družstva na akciovou společnost. Právní účinky udělení licence nastávají ke dni zápisu 

změny právní formy spořitelního a úvěrního družstva na akciovou společnost do 

obchodního rejstříku.“
29

 Této možnosti využila bývalá družstevní záložna Fio, která je 

bankou od května roku 2010.  

 

2.3.1 Historie družstevních záložen na území ČR 

 

Vznik družstevních záložen na území ČR datujeme přibližně k polovině 19. století a 

spojujeme jej se jménem František Cyril Kampelík – iniciátor lidového bankovnictví. 

                                                 
28

 §2a odst. 4 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
29

 §4a zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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„Zlatou érou“ kampeliček u nás je bezpochyby první polovina 20. století. Bohužel 

s nástupem komunismu a uplatněním nových politických názorů kampeličky zanikají na 

dlouhých čtyřicet let.
30

 Po roce 1989 dochází ke změně z centrálního plánování na tržní 

ekonomiku, což zapříčinilo rozmach finančního trhu. Znovu se začínají zakládat 

kampeličky, doprovázené kupónovou privatizací. Právní nároky na založení kampeličky 

byly relativně nízké (v 90. letech stačilo splatit základní kapitál ve výši 500 000 Kč, 

nebyly kladeny žádné nároky na odbornou způsobilost), čehož využilo značné množství 

investorů s nelegálními záměry. „V likvidaci nebo konkurzu se koncem druhého 

tisíciletí ocitly téměř dvě třetiny ze 124 existujících záložen, šéfové některých z nich 

skončili na lavici obžalovaných. Odtud pramení nedůvěra české veřejnosti v družstevní 

záložny.“
31

 Aby si záložny získali zpět své klienty a prioritně, aby se neopakovaly 

události z 90. let, kdy řada klientů přišla o své vklady, bylo potřeba upravit české právo, 

které by zaručovalo transparentnější a jistější formu investování. Proto spadají 

kampeličky od roku 2006 pod dohled ČNB, máme zde pojištění vkladů, a to do 100% 

částky rovnající se ekvivalentu 100 000 EUR – stejné jako u obchodních bank. 

V neposlední řadě podmínky založení jsou nesrovnatelně náročnější (viz. „podmínky 

pro udělení povolení“ v kapitole 1.3). 

V posledních letech se díky propracovanější legislativě a také díky výhodným 

podmínkám ve srovnání s obchodními bankami (např. vyšší zhodnocení vkladů) 

začínají klienti k družstevním záložnám vracet. 

Co záložnám také napomohlo k nárůstu jejich klientely, bylo zpřísnění podmínek 

úvěrování developerských projektů obchodními bankami. Záložny se orientovaly spíše 

na menší až střední developery, kde předmětem úvěru byla již rozpracovaný projekt. 

Financování projektů od samotného počátku bylo pro záložny marginální záležitostí. 

Jak je známo, záložny mohou úvěrovat pouze své klienty. Klientem se může stát jak 

právnická, tak fyzická osoba. Takže jedinou bariérou je v podstatě zaplacení členského 

poplatku a zápisného (řády desítek korun až stokorun, záleží na konkrétní záložně). 

„Družstevní záložna WPB Capital během posledních devíti měsíců zvýšila svou bilanční 

                                                 
30

 SEIDL, V. František Cyril Kampelík. [online]. Zlatý fond českého ekonomického myšlení. 

Zveřejněno 2009. [cit. 2011-13-11]. Dostupné z WWW: 

<http://www.econlib.cz/zlatyfond/html/aut_kampelik.htm>. 
31

 Historie družstevních záložen. [online]. Finance.cz. Denně aktualizováno. [cit. 2011-13-11]. 

Dostupné z WWW: <http://www.econlib.cz/zlatyfond/html/aut_kampelik.htm>. 
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sumu na 2,031 miliardy korun. Developerům půjčuje do sto milionů korun, úroky se 

pohybují mezi 10 až 12 procenty. Nárůst žádostí o financování potvrzují i další záložny, 

které úvěry developerům poskytují, jako je Fio, Peněžní dům či Moravský Peněžní ústav 

(MPÚ). Ten letos poskytl již 19 úvěrů, dvojnásobek loňského počtu. Objem úvěrů 

poskytnutých MPÚ vzrostl meziročně z 2,7 na 3,1 miliardy korun. Čtrnáct záložen, 

sdružených v Asociaci družstevních záložen mělo ke konci roku 2008 aktiva ve výši 11,8 

miliardy korun.“32 

 

Tabulka 1: Počet družstevních záložen v ČR 

Zdroj: ČNB 
 

Poznámka: V druhé polovině roku 2011 krachuje Vojenská družstevní záložna. 

ČNB k 8. březnu 2012 odebírá licenci družstevní záložně UNIBON. 

2.4  Nebankovní společnosti v ČR 

 

Nebankovní společnost je právnickou osobou poskytující úvěry a půjčky. Vedle 

družstevních záložen vystupují jako konkurenti obchodních bank, a to hlavně při 

poskytování úvěrových služeb. Nebankovní společnosti je však třeba odlišit od 

družstevních záložen a bank, které jsou ze zákona přísně regulovány, kdežto 

nebankovní společnosti regulovány nejsou. V seznamu dohledu nad finančním trhem na 

stránkách ČNB (ČNB je povinna tento seznam zveřejnit a aktualizovat) můžeme najít 

některé nebankovní společnosti, nicméně nejsou všechny, se kterými se v běžném 

životě můžeme setkat. Proto je třeba být opatrný a při žádosti o úvěr se o případném 

                                                 
32 KALÁB, V. Developeři objevili nový zdroj peněz-družstevní záložny. [online]. Hospodářské 
noviny. Zveřejněno 3. 12. 2009. [cit. 2011-14-11]. Dostupné z WWW: < http://hn.ihned.cz/c3-
39308960-K00000_detail-developeri-objevili-novy-zdroj-penez-druzstevni-zalozny>. 

  
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.3.2011 30.6.2011 

Družstevní záložny celkem  
k datu 

17 17 14 14 14 

Počet vzniklých subjektů  
ve sledovaném období 

0 0 0 0 0 

Počet zaniklých subjektů  
ve sledovaném období 

2 0 3 0 0 
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věřiteli informovat. Pokud není daná společnost v seznamu ČNB, nemusí být 

transparentní. Některé společnosti se zavázaly k dodržování etických kodexů a 

k poskytování úvěrů za daných pravidel. Takové společnosti jsou většinou členy České 

leasingové a finanční asociace. Patří sem např. společnosti CETELEM, Home Credit, 

Profi Credit a další. Jsou však i společnosti, u kterých se s žádnými kodexy nesetkáme a 

které jsou schopny půjčit byť i lidem bez zaměstnání, bez trvalého příjmu. To se 

obchodních bank stát nemůže, protože vždy se kontroluje bonita žadatele o úvěr. Banka 

totiž nechce mít problémy v případě nesplácení a také se jedná o jakousi ochranu 

žadatele. S tím ale nebankovní společnosti počítají - při nesplácení jsou zpravidla 

pokuty a penále enormně vysoké, pro občany bez příjmu takřka nesplatitelné. 

Na rozdíl od nebankovních institucí se banky na úvěrovém trhu snaží maximálně 

eliminovat tzv. „úvěrové riziko“, které představuje riziko platební neschopnosti 

dlužníka či partnera banky nebo nedodržení smluvních podmínek z jiného důvodu. 

Důležité je, že nedochází ke splácení závazků vůči bance, což při větším počtu 

takovýchto dlužníků může vést až k narušení bankovní likvidity. Příčiny tohoto 

rizika mohou být dvojího druhu: 

• Interní příčiny – jsou přímo závislé na neuvážených rozhodnutích bank, 

• externí příčiny – jsou závislé na dění v obecném ekonomickém okolí, jehož 

je banka součástí. Jsou bankami neovlivnitelné. 

 

Obecně můžeme říci, že nebankovní společnosti nabízejí peníze vyšší úrok, navíc 

celý proces žádosti o úvěr a vyřizování úvěru doprovází řada zpoplatněných činností, 

takže o výhodnosti úvěrů u nebankovních společností by se dalo polemizovat. 

K porovnání např. spotřebitelských úvěrů nám slouží RPSN (roční procentní sazba 

nákladů), jejíž uvádění je ze zákona o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb., 

povinností. Výpočet RPSN je uveden v příloze tohoto zákona a stručně se o něm 

zmíníme dále v teoretické části této práce. 
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2.5 Úvěrový trh a jeho umístění 

 

Každý, kdo disponuje volnými peněžními prostředky a má v úmyslu poptávat 

finanční investiční instrumenty, se pohybuje na finančním trhu. Může poptávat státní 

pokladniční poukázky či obligace, akcie či např. poskytnout úvěr. A právě při 

uvažování poskytování úvěrů se pohybujeme na úvěrovém trhu, který je segmentem 

trhu finančního.33 „Úvěrový trh můžeme vymezit jako systém institucí a instrumentů 

zabezpečujících pohyb kapitálu na úvěrovém principu mezi bankami a nebankovním 

sektorem. Lze sem zařadit i vzájemné úvěrové obchody bank, resp. dalších finančních 

zprostředkovatelů.“34 V případě mezibankovního obchodování se však nejedná o 

bankovní produkt, nýbrž o bankovní obchod, popř. operaci. Vůdčí postavení na 

úvěrovém trhu zaujímají obchodní banky, půjčovateli peněz jsou zpravidla domácnosti. 

Na úvěrovém trhu se můžeme setkat s celou řadou druhů úvěrů, popř. půjček, majících 

různá pravidla. Proto si je charakterizujeme v následujících podkapitolách. 

 

2.5.1 Úrok, úvěr a další pojmy úvěrování 
 

Nyní si definujeme pár základních pojmů problematiky úvěrování: 

• ÚROK se pojí s třemi pojmy – výnosnost, rizikovost a likvidita. Úrok je 

tedy jakousi „prémií“ za zapůjčení volných finančních prostředků + prémií 

za ztrátu kapitálu či za obavu, že nebude zcela navrácen z titulu úpadku 

dlužníka či vlivu inflace a v neposlední řadě je zde zakomponována jakási 

„obchodní marže“ příslušné instituce. 

• ÚROKOVÁ SAZBA je vyjádření úroku v procentech z hodnoty kapitálu za 

dané časové období.35 

• DOBA SPLATNOSTI (ÚROKOVÁ DOBA, DOBA EXISTENCE 

SMLUVNÍHO VZTAHU) je doba existence smluvního vztahu. Po celou 

tuto dobu si věřitel nárokuje úrok. 

                                                 
33 Podrobněji viz. REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2010. s. 54. 
34 REVENDA, Z a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. s. 102. 
35 RADOVÁ, J a kol. Finanční matematika pro každého. 2009. s. 25. 
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• ÚVĚR (DLUH, PŮJČKA) je důležitý finanční instrument. Úvěrem 

rozumíme poskytnutí peněžní částky na určitou dobu za odměnu nazvanou 

úrok.36 Podle délky splatnosti pak úvěry dále členíme: 

a) Úvěry krátkodobé, kde splatnost je maximálně jeden rok, 

b) střednědobé – splatnost je od 1 do 4 let, 

c) dlouhodobé – splatnost je delší než 4 roky (hypotéky, rozsáhlé 

investiční úvěry, atp.)37 

 

V praxi se setkáváme se dvěma pojmy: úvěrem a půjčkou. Tyto pojmy nevyjadřují 

totéž, existují zde jisté rozdíly: 

• Smlouvu o půjčce dohledáme v § 657 a v § 658, zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku, 

• smlouva o úvěru je definována v § 497 – 507, zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku. 

Jak smlouvu o půjčce, tak smlouvu o úvěru je možné uzavřít mezi podnikatelskými 

subjekty i mezi nepodnikajícími fyzickými osobami. Dále v zákoně můžeme vyčíst, že 

nezáleží na postavení či charakteristice smluvních stran v případě smlouvy o úvěru. 

Jisté omezení se skrývá v pojmu „úplata“. Protože dočasně poskytnout peněžní 

prostředky za úplatu mohou jen takoví věřitelé, jejichž předmětem činnosti je právě 

poskytování úvěrů.
38

 Úplatou se rozumí, že se smluvní strany dohodnou na plnění za 

dočasné poskytnutí peněz. 

Další rozdíl mezi jednotlivými smlouvami je, že u smlouvy o půjčce není sjednání 

úroků podstatnou náležitostí smlouvy. Proto se u těchto smluv setkáváme s dalšími 

poplatky, které věřiteli ušlý zisk „nahrazují“. 

Dále, smlouva o úvěru je konsensuální povahy na rozdíl od smlouvy o půjčce, která 

je kontraktem reálným. Proto se u smlouvy o půjčce smluvní strany fyzicky vypořádají, 

u smlouvy o úvěr tomu tak být nemusí (máme např. závazkové úvěry). 

V neposlední řadě, předmětem smlouvy o půjčce mohou být i nepeněžní prostředky. 

 

                                                 
36 Tamtéž, s. 127. 
37 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2010. s. 85. 
38 §499 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.5.1.1 Způsoby umořování úvěrů
39

 
 

Umořováním úvěru rozumíme splácení dluhu, kde jsou vedle jistiny spláceny i 

úroky. Je několik způsobů, jak úvěr umořovat: 

• Úvěr splatíme najednou včetně úroků. Tento případ je charakteristický pro 

krátké doby splatnosti, která byla sjednána, 

• úvěr je sjednán na dobu neurčitou a je splatný rovněž najednou, po podání 

výpovědi a při zachování výpovědní lhůty. Úroky jsou spláceny ve lhůtách 

jejich splatnosti, které si smluvní strany určí, 

• úmor je prováděn pravidelnými platbami. Podle charakteristiky plateb 

rozlišujeme 3 možnosti: 

a) Konstantní anuita – platby jsou stále stejně vysoké, částí anuity 

snižujeme jistinu a částí požadované úroky. Anuitu vyjádříme 

následovně vzorcem 

 

�

 

kde:  D  je výše úvěru, 

i  je roční úroková sazba, 

v  je diskontní faktor, 

n je doba splácení vyjádřená v letech. 

 

b) Konstantní úmor – platby jsou různě vysoké, ale umořovací část je 

zpravidla stále stejná. Výši konstantního úmoru vypočítáme vzorcem 

 

�

�

kde:  D  je dluhu, 

n je počet splátek. 

                                                 
39 RADOVÁ, J a kol. Finanční matematika pro každého. 2009. s. 127 - 141. 
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c) Rostoucí anuita - ani jedna z dílčích částí platby není konstantní, 

většinou se zvyšují v průběhu trvání smlouvy. 

Pravidelnými platbami se budeme zabývat dále v praktické části této práce. 

 

2.5.1.2 Jednotlivé druhy úvěrů
40

 
 

Existuje několik kritérií, podle nichž můžeme úvěry třídit. V kapitole 1.5.1 jsme si 

specifikovali třídění úvěrů dle doby jejich splatnosti. Abychom se bez problémů mohli 

přesunout do praktické části práce, musíme si ještě charakterizovat jednotlivé peněžní 

úvěry a půjčky, se kterými se můžeme běžně setkat: 

 

• Kontokorentní úvěr je ve své podstatě účet, u kterého může klient čerpat i 

do mínusu. Podle bonity klienta se určí úvěrový rámec. V případě jeho 

překročení je zpravidla stanovena sankce a uložena doba, dokdy se klient 

musí vrátit do „povoleného pásma“, 

• lombardní úvěr je úvěrem krátkodobým, stanoveným s pevnou dobou 

splatnosti a zpravidla zastaven movitou věcí či právem, 

• eskontní úvěr je založen na převoditelném právu směnky. Banka převzetím 

směnky přebírá i pohledávku. Směnka je diskontovaná, jelikož ještě 

nenastala doba splatnosti. V době dospělosti je předložena k proplacení, 

• osobní a spotřební úvěr je zpravidla úvěrem krátkodobým, vysoce 

úročeným a slouží k pořízení movitých věcí spotřebního charakteru, 

• emisní půjčky pro banku znamenají odkoupení dlužníkových/klientových 

dluhopisů, 

• hypoteční úvěr má zpravidla dlouhodobý charakter a je zastaven 

nemovitostí. 

 

Vedle těchto úvěrů, kdy jsou klientovi skutečně dočasně poskytnuty peněžní 

prostředky, však existují úvěry, kde nedochází k fyzickému vypořádání mezi klientem a 

                                                 
40 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2010. s. 85 – 90. 
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bankou. Takové úvěry nazýváme „závazkové“. Banka zde vstupuje do role dlužníka 

převzetím klientova závazku vůči třetí osobě. 

Vedle úvěrů spotřebních se ještě v bankovní praxi můžeme setkat s úvěry 

podnikatelskými. Charakteristika podnikatelského úvěru není nikde oficiálně stanovena, 

proto podnikatelský úvěr pro účely této práce je definován následovně: Jedná se o úvěry 

poskytované fyzické osobě – podnikateli nebo právnické osobě. Zpravidla podmínky 

pro jejich získání nejsou nijak standardizovány (na rozdíl od spotřebních úvěrů, kde 

standardizace podmínek snižuje náklady poskytovatele úvěru nebo půjčky).  U 

podnikatelského úvěru se posuzuje jeho účelovost zaměstnancem banky – specialistou 

pro podnikatelské úvěry, který zváží bonitu klienta, jeho předmět podnikání, případně 

konkurenci, reálnou návratnost investice a další faktory ovlivňující jeho podnikání. Na 

základě provedené analýzy bylo zjištěno, že prověřování žadatelů o úvěr, jejich bonity a 

transparentnosti jejich podnikání, prostřednictvím svých zaměstnanců, se týká výhradně 

obchodních bank, které zjištěná fakta vyžadují a promítají do ceny úvěru. V případě 

družstevních záložen a zejména nebankovních společností na toto podmínky kladeny 

nejsou vůbec nebo velice omezeně. Podmínky získání úvěru jsou individuální, záleží na 

konkrétním případu, předmětu podnikání atp. V praxi se podnikatelské úvěry zpravidla 

dále dělí na úvěry investiční a provozní. Těmito úvěry se budeme zabývat i nadále 

v praktické části. 

 

2.5.1.3 Roční procentní sazba nákladů 
 

Roční procentní sazba nákladů (zkráceně RPSN) je vyjádření procentní části 

z dlužné částky, která musí být uhrazena za dobu jeden rok. S tímto ukazatelem se 

nejčastěji setkáváme u spotřebitelských úvěrů a půjček. Žádost o úvěr nebo půjčku je 

doprovázena celou řadou poplatků a proto může být úrok jako „srovnávací parametr“ 

poněkud zavádějící. RPSN v sobě zahrnuje všechny náklady spojené s úvěrem či 

půjčkou. Výpočet RPSN je uveden v příloze číslo 5 k zákonu č. 145/2010 Sb., o 

spotřebitelském úvěru. Tento zákon také nařizuje RPSN u spotřebitelských úvěrů 

uvádět. 
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3 Úvěrování fyzických podnikajících osob v ČR 

licencovanými a nelicencovanými institucemi 

 

Jak bylo řečeno v kapitole 1.5.1.2, podnikatelský úvěr je sjednáván individuálně. 

Proto byly pro účely této práce stanoveny základní parametry potenciálního žadatele o 

úvěr. Jednotlivé charakteristiky jsou zprůměrované hodnoty zájemců o úvěr, vytaženy 

z databáze Komerční banky za období 2006 až 2010. Tento žadatel bude žádat o úvěr u 

bank, nebankovních společností a družstevních záložen. Údaje budou vzájemně 

porovnávány a následně bude vyvozen závěr.  

Tato práce se při komparaci jednotlivých poskytnutých úvěrů opírá mimo jiné i o 

RPSN. Podle platné legislativy41 jsou instituce povinny RPSN uvádět pouze u 

spotřebitelských úvěrů, nicméně bylo zjištěno, že s RPSN pracují i některé instituce 

při zpracovávání splátkového plánu úvěru podnikatelského. Ve smlouvě o úvěr se 

RPSN však již neuvádí. Samozřejmě bude ve výkladu RPSN použito pouze 

v případech, kdy daná instituce svolí a zároveň pouze v těch případech, kdy je 

stanovena fixní sazba. Při variabilním úročení totiž RPSN absolutně ztrácí 

vypovídací schopnost. 

3.1 Klient – charakteristiky žadatele o úvěr 

 

Jedná se o stolárnu se zaměřením na výrobu a prodej kuchyní a výrobu nábytku. 

Fyzická osoba podniká od roku 1990 ve vlastní dílně, počet zaměstnanců 6–9.V roce 

2007 klient čerpal investiční úvěr na pořízení technologie, který v následujících letech 

postupně uhradil. Kromě toho klient čerpal v roce 2007 krátkodobý provozní úvěr. 

Podnikatelskou činnost klient zahájil v roce 1990. Od začátku svého podnikání se 

věnuje truhlářství se zaměřením na zakázkovou výrobu kuchyní a interiérů kanceláří, 

vestavěných skříní a kusového nábytku. Vedle této hlavní činnosti zajišťuje rovněž  i 

obchodní činnost.  Klient podniká ve vlastních prostorech.  Firma je vybavena moderní  

technologií na zpracování plošných materiálů umožňující výrobu  i větších sérií 

nábytku.  V současnosti zaměstnává klient 9 pracovníků. 

                                                 
41 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. 
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Firma  nabízí širokou paletu služeb v oblasti výroby nábytku, zpracování dřeva a 

kompletní výbavy interiérů.  Firma je schopna navrhnout, vyrobit a namontovat 

kuchyně na míru, včetně dodávky vestavných spotřebičů. Zajišťuje rovněž výrobu a 

dodávku vestavných skříní, dýhovaného nábytku do bytu, kanceláří a škol. 

Firma zajišťuje i výrobu schodů z masivu, koupelnového nábytku, nábytku do 

ložnice a interiérových dveří.  

Hlavní objem výrobního programu představují kuchyně, které klient dodává 

v cenovém rozpětí od 60 tis. Kč do 300 tis. Kč vč. Spotřebičů.  Větší část  (60 %) 

odběratelů tvoří fyzické osoby. Klient dlouhodobě spolupracuje se společností MASIV 

CZ, s.r.o., která se podílí na tržbách klienta cca 28 procenty a zajišťuje dodávky pro 

větší investiční akce (bytové domy, kompletní vybavení rodinných domů apod.). Klient 

dodává své produkty především odběratelům z regionu Zlínského kraje, ale realizuje i 

dodávky v Praze a v nejbližším okolí Prahy. 

Vzhledem k moderní technologii, kterou firma disponuje, nabízí své služby i 

v rámci kooperací. Se společností Dřevos má uzavřenu smlouvu na řezání 

velkoplošných zařízení na nářezovém centru.  

Tento klient je ženatý člověk, nar. 1954, bytem v Uherském Hradišti. Byt je v jeho 

osobním vlastnictví, nezatížen žádnými závazky. Děti jsou již plnoleté, s odlišným 

místem bydliště. Manželka klienta má vlastní příjmy nad 68 000 Kč za zdaňovací 

období (kalendářní rok), pracuje ve školní jídelně. Klient již čerpá krátkodobý úvěr ve 

výši 500 000 Kč v roce 2007 – měsíčně splácí cca 3 000 Kč. Investiční úvěr ve výši 

800 000 Kč splácí od 01/2008 do 12/2010 následovně: 

Splátky v roce 2008 - splátky jistiny 29 170,-- Kč/měsíčně, 

                        2009 - splátky jistiny 19 170,-- Kč/měsíčně, 

                        2010 - splátky jistiny  19 170 Kč/měsíčně, poslední splátka k 31. 12. 

2010 ve výši 9 050,-- Kč. 

 Jeho podnikatelský úvěr ve výši 1 000 000 Kč bude zajištěn jeho vlastní 

nemovitostí, kterou má dlouhodobě pojištěnou a nevstoupí tedy do RPSN. 

 

 



32 
 

V roce 2006 až 2010 měl klient základy daně a daň ve výši: 

• Rok 2006: Základ 380 000 Kč. Daň 76 828 Kč. Sleva na poplatníka 7 200 Kč. 

K úhradě FÚ 69 628 Kč, 

• rok 2007: Základ 920 000 Kč. Daň 249 628 Kč. Sleva na poplatníka 7 200 Kč. 

K úhradě FÚ 242 428 Kč, 

• rok 2008: Základ 860 000 Kč. Daň 15% - 129 000 Kč. 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč. K úhradě FÚ 104 160 Kč, 

• rok 2009: Základ 670 000 Kč. Daň 15% - 100 500 Kč. 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč. K úhradě FÚ 75 660 Kč, 

• rok 2010: Základ 370 000 Kč. Daň 15% - 55 500 Kč. 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč. K úhradě FÚ 30 660 Kč.42 

Silné stránky podnikání: 

♦ Dlouhodobě podnikající a zavedená firma,  

♦ široký sortiment výrobků, 

♦ nízká zadluženost, 

♦ stabilní zakázková náplň, 

♦  technologické vybavení. 

Slabé stránky: 

♦ Silné konkurenční prostředí v dané oblasti podnikání, 

♦ zakázkový charakter výroby, 

♦ jednoduché účetnictví. 

 

                                                 
42 V roce 2006 a 2007 se daň z příjmu fyzických osob stanovovala progresivně, od roku 2008 máme 
daň rovnou (pozn. autora). 
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Tabulka 2: Daňová evidence žadatele o úvěr 

   v tis. Kč za období 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Majetek  1850 4230 5230 7300 8100 

2 Výdaje na nedokončené, dosud nezkolaudované nemovitosti nebo 
technologická zařízení, sloužící k podnikání (v příslušném účet. 
období) 

          

3 Zásoby – konečný stav účet. období 500 630 580 710 800 

4 Zásoby – počáteční stav účet. období 450 500 630 580 710 

5 Pohledávky dlouhodobé (splatnost delší než 12 měsíců) bez úvěrů (vč. 
Akontace u leasingu) – konečný stav účet. období  

0 0 0 0 0 

6 Pohledávky krátkodobé (max. splatnost 12 měsíců) bez úvěrů (vč. 
Daňových) – konečný stav účet. Období  

990 1100 500 820 750 

7 Pohledávky krátkodobé (max. splatnost 12 měsíců) bez úvěrů (vč. 
Daňových) – počáteční stav účet. Období  

900 990 1100 500 820 

8 Peněžní prostředky v hotovosti 90 55 60 45 55 

9 Peněžní prostředky na bankovních účtech 260 330 490 300 420 

10 Ostatní finanční majetek vč. cenných papírů (mimo peněz v hotovosti 
nebo na bankovních účtech) 

          

11 Rezervy 0 0 0 0 0 

12 Závazky dlouhodobé (splatnost delší než 12 měsíců) bez úvěrů – konečný 
stav účet. Období  

          

13 Závazky krátkodobé (max. splatnost 12 měsíců) bez úvěrů (vč. daňových) 
– konečný stav účet. období  

450 500 310 480 460 

14 Závazky krátkodobé (max. splatnost 12 měsíců) bez úvěrů (vč. daňových) 
– počáteční stav účet. období  

400 450 500 310 480 

15 Bankovní úvěry a půjčky dlouhodobé (splatnost delší než 12 měsíců) 0 800 450 220 0 

16 Bankovní úvěry a půjčky krátkodobé (max. splatnost 12 měsíců)   500 0 0 0 

17 Peněžní vklady minus osobní spotřeba podnikatele (přesuny mezi 
obchodním a soukromým majetkem) 

          

18 Prodej zboží, výrobků a služeb 4950 5300 7500 6100 7100 

19 Ostatní příjmy           

20 Uzávěrková úprava příjmů           

21 Nákup zboží a materiálu 3800 3200 4950 5300 5200 

22 Mzdy vč. Pojistného na soc. zabezpečení, politiku zaměstnanosti, 
zdravotní pojištění 

450 630 900 810 1100 

  Rozdělení ostatních výdajů (provozní režie):              

23    nájemné včetně leasingových splátek v příslušném účetním období           

24    úroky           

25    ostatní výdaje           

26 Odpisy hmotného a nehmotného majetku (součást uzávěrkové úpravy 
výdajů) 

320 550 790 660 430 

27 Rozpuštění akontace u leasingu (součást uzávěrkové úpravy výdajů)           

28 Ostatní (součást uzávěrkové úpravy výdajů)           

Zdroj: Komerční banka 
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Daňová evidence našeho klienta bude zohledněna při jeho žádosti o úvěr či půjčku, 

a proto bude pokaždé žádat o úvěr nebo půjčku ve výši 1 000 000 Kč s dobou 

splatnosti 4 roky, splácet se bude měsíčně. Jelikož je žadatel fyzickou osobu 

podnikající, bude žádat o podnikatelský úvěr či půjčku. Tento produkt slouží 

k uspokojení podnikatelských potřeb osob fyzických podnikajících a právnických. 

Z portfolia podnikatelských úvěrů bývá zpravidla nejníže úročen úvěr investiční, a 

proto bude preferováno získání tohoto typu úvěru, pokud klient splní dané 

taxativně vymezené podmínky. 

 

3.2 Česká spořitelna 

 

Historie této banky sahá až do první poloviny 19. století, kdy její první právní 

předchůdce zahájil svou činnost. V roce 1992 se Česká spořitelna transformovala do 

právní formy akciové společnosti. V roce 2000 se stává členem Erste Bank, která je 

dnes jejím většinovým akcionářem o podílu 97, 9%43. Jedná se o největší banku v ČR 

s největším počtem klientů, která se značně orientuje na drobné zákazníky a investory. 

Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s 

cennými papíry. V roce 2005 se ČS podařilo získat titul Nejdůvěryhodnější banka roku. 

Podařilo se jí také získat značných ocenění v oblasti hypoték. Vzhledem ke své velikosti 

a klientele si tato banka ustanovila vlastního ombudsmana – ochránce práv klientů. 

Mezi výhody ČSAS patří její široká nabídka bankovních produktů, množství poboček, 

nejširší síť bankomatů a dlouhodobě levné hypotéky. Za nevýhody můžeme považovat 

poněkud drahé výběry z cizích bankomatů, drahé inkasní platby a trvalé příkazy do 

jiných bank, stejně jako drahé příchozí platby z cizích bank. 

Dlouhodobý rating
44: Fitch A-, Moody`s A2, Standard & Poor`s A- 

Dceřinné společnosti
45: Brokerjet ČS, Erste Corporate Finance, Consulting ČS, 

Factoring ČS, Investiční společnost ČS, Leasing ČS, Penzijní fond ČS, Pojišťovna ČS, 

                                                 
43 Údaj ČSAS k 1. únoru 2012. 
44 CHVÁTAL, D. Profil banky: Česká spořitelna, nejstarší a největší banka. [online]. FinExpert.cz. 
Zveřejněno 2006. [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW: < http://finexpert.e15.cz/profil-banky-ceska-
sporitelna-nejstarsi-a-nejvetsi-banka>. 
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Realitní společnost ČS, Stavební spořitelna ČS, sAutoleasing, CS Investment Limited, 

Czech TOP Venture Fund B. V.,  

Díky tomu, že ČSAS nemá ve svém portfoliu dluhopisy Řecka, Itálie, Španělska ani 

Portugalska, podařilo se jí dosáhnout v roce 2011 zisku. Její matka ovšem skončila ve 

ztrátě. 

3.2.1 Investiční úvěr České spořitelny 

 
Investiční úvěr České spořitelny je produktem, v rámci kterého bude poskytnut úvěr 

našemu klientovi, jelikož plně vyhovuje jeho požadavkům. Je určen podnikajícím 

fyzickým osobám a menším právnickým osobám. Není určena minimální ani maximální 

výše úvěru. Úvěr může být splácen individuálně – krátkodobě (do 1 roku), střednědobě 

(1 – 5 let) či dlouhodobě (maximálně však 8 let). Úvěru je využíváno zpravidla za 

účelem financování investičních potřeb klienta. Předmětem úvěru mohou být 

nemovitosti, movité věci – stroje, zařízení, nákup cenných papírů, popř. další investice. 

Je možné úvěr čerpat jednorázově nebo postupně. Možnost jednorázového splacení 

úvěru. Situaci našeho žadatele o úvěr v případě financování Českou spořitelnou 

zachycuje následující tabulka: 

 

Tabulka 3: Investiční úvěr České spořitelny 

Název produktu Rok 
Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek za 
vedení 

(měsíčně) 
 Úroková 
sazba(p.a) RPSN 

Celková splatná 
částka 

Investiční úvěr 2007 
1% z hodnoty úvěru, 
minimálně 5000 Kč 400 Kč 6, 45 % 7, 71 1 152 519, 70 Kč 

Investiční úvěr 2009 
1% z hodnoty úvěru, 
minimálně 5000 Kč 400 Kč 6, 30 % 7, 55 1 149 331, 60 Kč  

Investiční úvěr 2010 
1% z hodnoty úvěru, 
minimálně 5000 Kč 400 Kč 6, 30 % 7, 55 1 149 375, 30 Kč 

Zdroj: Česká spořitelna 

Poplatek za poskytnutí úvěru bude v našem případě ve všech třech letech stanoven 

ve výši 10 000 Kč (1% z hodnoty úvěru) a společně s poplatkem za vedení účtu zvyšuje 

RPSN. Drobná nuance v celkové splatné částce v letech 2009 a 2010 je způsobena 

přechodným rokem ve splátkovém plánu. V případě investičního úvěru získaného v roce 

                                                                                                                                               
45 Tamtéž. 
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2010 se totiž klient ocitne v přechodném roce dříve. Více úročených pracovních dní 

z vyššího zůstatku jistiny znamená zvýšení celkové splatné částky. 

Mírné uvolnění podmínek v roce 2009 (viz. RPSN) můžeme zdůvodnit snahou 

opětovně rozproudit tok peněz po krizovém roce 2008 a obecné stagnaci. Na závěr je 

nutno dodat, že u většiny případů takovýchto úvěrů se u ČSAS setkáváme s fixně 

stanovenou sazbou. Marginálně klient vyžaduje sazbu variabilní. V daném případě se 

upouští od RPSN, které vzhledem k měnícím se úrokovým sazbám nejde stanovit. 

 

3.3 Komerční banka 

 

Vznik této instituce se datuje k roku 1990. Roku 1992 byla banka 

přetransformována ze státního podniku do právní formy akciové společnosti. Dnes je 

KB důležitou bankovní institucí jak v ČR, tak ve střední a východní Evropě. Nabízí 

služby retailového, podnikového a investičního bankovnictví. KB je mateřskou 

společností Skupiny KB, která nabízí další služby a produkty, jako např. penzijní 

připojištění, spotřebitelské úvěry, faktoring a pojištění. „Akcie KB jsou kótovány na 

Burze cenných papírů Praha i v RM-Systému již od jejich vzniku. Globální depozitní 

certifikáty (GDR) zastupující akcie KB se obchodují na Burze cenných papírů 

v Londýně (London Stock Exchange) od roku 1995. V roce 2001 koupila státní 60 % 

podíl v Komerční bance Société Générale.“
46

 Tato skupina je dodnes jejím většinovým 

akcionářem
47

 a řadí se mezi největší finanční skupiny eurozóny, působící 

v následujících oblastech: 

• Retailové bankovnictví, specializované financování a pojištění, 

• privátní bankovnictví, globální investiční management a služby, 

• podnikové a investiční bankovnictví.
48

 

„V roce 2010 obsluhovalo 157 000 zaměstnanců skupiny SG 32 milionů zákazníků 

v 83 zemích. Čistý zisk skupiny SG dosáhl za rok 2010 3,92 miliardy eur. Ukazatel Tier 

                                                 
46

 Základní informace. [online]. kb.cz. [cit. 2012-20-02]. Dostupné z WWW:      

<http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladni-informace.shtml>. 
47

 k 20. únoru 2012. 
48

 Výroční zpráva KB za rok 2010. [online]. kb.cz. [cit. 2012-21-02]. Dostupné z WWW:      

<http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-zpravy/kb-2010-vyrocni-

zprava.pdf?4cb0a8b0e6f12ecefd4e7d52352577b9>. 
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1 podle standardů Basel II dosahoval na konci roku 2010 10,6 %, z toho jádrové Tier 1 

8,5 %. Ke stejnému datu byla SG hodnocena agenturami Moody’s na stupni Aa2, 

Standard&Poor’s na stupni A+ a Fitch na stupni A+.“
49

 

Na přední stránky novin se dostala KB i se svou mateřskou SG v souvislosti 

s poklesem zisku obou společností. Zisk KB meziročně klesl bezmála o třetinu, mimo 

jiné díky odpisům řeckých dluhů za 5,4 miliardy korun. Představenstvo chce navrhnout 

dozorčí radě snížení výplaty dividend na 160 Kč za akcii, tedy o 110 Kč méně než 

předešlý rok. Co se matky KB týče, ta se rovněž potýká s poklesem ziskovosti, a to 

v důsledku toxických aktiv přetrvávajících z roku 2008, odpisu řeckých dluhopisů a 

nejistotě na finančních trzích.50  

Bohužel, jak bylo zjištěno a jak bude pojednáno dále v této práci, KB není zdaleka 

jedinou institucí potýkající se s problémy v důsledku s řeckou krizí. 

  

3.3.1 Investiční úvěr Komerční banky 

 
Investiční úvěr Komerční banky může být poskytnut podnikateli (FO nebo PO), 

který má oprávnění podnikat na území ČR a je v podnikání aktivní, má na území ČR 

daňovou povinnost a splňuje podmínky udané platnými právními předpisy pro přijetí 

úvěru. Dále je úvěr určen municipalitám. Úvěr může být poskytnut krátkodobě, 

střednědobě i dlouhodobě, výše úvěru je stanovena až do výše smluvní ceny. Splácet je 

možno měsíčně či čtvrtletně a v termínech ve smlouvě. Pro klienta může být výhodou 

(např. u intrakomunitárních plnění), že úvěr může být poskytnut nejen v korunách, ale 

také v EUR, USD a CHF nebo v kombinaci různých měn. 

 

Pro získání investičního úvěru je potřeba: 

• Žádost o úvěr, 

• aktuální dokumenty opravňující k podnikání, 

                                                 
49 Tamtéž. 
50 vlk, ČTK. Komerční banka přišla kvůli Řecku o 5 miliard. Dividenda bude až o 110 korun nižší. 

[online]. Hospodářské noviny. Zveřejněno 16. 2. 2012. [cit. 2011-22-02]. Dostupné z WWW: 
<http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice-vysledky-firem/c1-54742890-komercni-banka-prisla-kvuli-
recku-o-5-miliard-dividenda-bude-az-o-110-korun-nizsi>. 
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• finanční výkazy, 

• případně další doklady k vyhodnocení rizika, 

• doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku (například 

u zástavního práva k nemovitosti výpis z listu vlastnictví ne starší než 5 dnů, 

nabývací titul, pojistná smlouva apod.). 

 V případě našeho žadatele o úvěr jsou podmínky následující: 

 

Tabulka 4: Investiční úvěr Komerční banky 

Název produktu Rok 
Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek za 
vedení 

(měsíčně) 

Úroková 
sazba 
(p.a.) RPSN 

Celková splatná 
částka 

Investiční úvěr 2007 
6000 Kč za realizaci, 
3000 Kč za žádost 600 Kč 6, 54 % 8, 36 1 171 325 Kč 

Investiční úvěr 2009 
6000 Kč za realizaci, 
3000 Kč za žádost 600 Kč 7, 10 % 8, 91 1 182 758 Kč 

Investiční úvěr 2010 
6000 Kč za realizaci, 
3000 Kč za žádost 600 Kč 5, 27 % 7, 11 1 107 595 Kč 

Zdroj: Komerční banka 

Investiční úvěr Komerční banky se klasicky splácí konstantním úmorem, je však 

možné na žádost klienta v jistých případech uzavřít smlouvu s anuitními splátkami. 

Úroková sazba je buď fixní nebo se měsíčně aktualizuje podle PRIBORu51. Na rozdíl 

od ČSAS Komerční banka v roce 2009 podmínky zpřísnila zvýšením úrokových sazeb a 

zpřísněním podmínek pro poskytnutí úvěru. Důvodem je fakt, že tato finanční instituce 

je bankou konzervativnější. Upouští od riskantních financování a drží se jistějších, méně 

volatilních, byť méně výnosnějších aktiv. Konzervativní počínání této banky můžeme 

sledovat také například u financování fotovoltaických projektů, do kterých začala KB 

investovat až mezi posledními a byla zároveň jednou z prvních, kteří od těchto projektů 

upustili. 

 

3.4 Československá obchodní banka 

 

                                                 
51 PRIBOR je zkratkou pro Prague InterBank Offered Rate (pozn. autora). 
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Kořeny této instituce sahají až do doby jednostupňového bankovního systému, který 

byl nastolen s nástupem komunismu. Tato banka byla zřízena za účelem profinancování 

zahraničního obchodu. Banka byla na sklonku 90. let minulého století plně 

privatizována a dnes
52

 je jejím jediným akcionářem belgická KBC Bank, člen skupiny 

KBC. Krátce po privatizaci ČSOB převzala Investiční a obchodní banku. 

„V retailovém bankovnictví v ČR společnost působí pod dvěma základními 

obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna. Poskytuje své služby všem 

klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům a korporátním 

a institucionálním klientům. Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, 

Finančních center Poštovní spořitelny a obchodních míst České pošty.“
53

 

Pomyslný klín zarazila bance ČSOB agentura Fitch, která snížila její dlouhodobý 

rating o jeden stupeň (byť s dlouhodobým výhledem) z A- na BBB+.
54

 Snížení ratingu 

bylo okomentováno tím, že belgická KBC, matka ČSOB, se nachází v potížích, a že 

v případě nouze nebude dostatečně schopna poskytnout svým dceřiným bankám 

potřebnou podporu. ČSOB není jedinou dcerou KBC, která na hospodaření své 

mateřské společnosti doplatila. Rating byl snížen i polské Kredyt Bank. Navíc KBC 

zvažuje prodej svého podílu v této bance. Snížení ratingu se dočkala také KBC, matka 

ČSOB, a to v důsledku zhoršení úvěrového hodnocení Belgie. 

Aby toho nebylo málo, tak ČSOB je další bankou, kterou negativně ovlivňuje Řecko 

se svými dluhopisy. Meziročně se totiž zisk této banky ztenčil o 17%. Pokles je 

přisuzován právě odpisům znehodnocených řeckých dluhopisů. 

  

3.4.1 Investiční úvěr Československé obchodní banky 

 

V případě ČSOB bude klientovi poskytnut produkt s názvem „Malý úvěr pro 

podnikatele“. Jedná se o účelový úvěr s dobou splatnosti až 15 let a slouží 

k profinancování investic ve výši od 50 000 Kč do 8 000 000 Kč. Zpravidla se využívá 

                                                 
52

 K únoru 2012 (pozn. autora). 
53

 O společnosti ČSOB. [online]. csob.cz. [cit. 2012-25-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Profil-CSOB/Stranky/default.aspx>. 
54

 ČTK. Agentura Fitch snížila rating bance ČSOB. [online]. iDnes.cz. Zveřejněno 3. 2. 2012. 

[cit. 2011-25-02]. Dostupné z WWW: < http://ekonomika.idnes.cz/agentura-fitch-snizila-rating-

bance-csob-fdb-/ekoakcie.aspx?c=A120203_141236_ekoakcie_fih>. 
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pro pořízení nového výrobního zařízení a technologií, omlazení vozového parku opravy 

budov atp. Úvěr je možno čerpat jednorázově nebo postupně až 18 měsíců od podpisu 

smlouvy. První splátka jistiny se může odložit až o půl roku. Úrokové sazby v minulých 

letech klesaly a to se projevuje i v dané tabulce viz. níže. V předchozích letech se 

preferovala fixní úroková sazba na celou dobu splácení, nicméně v poslední době se 

sazba váže na PRIBOR  - nejčastěji roční, ale může být i měsíční, popřípadě kvartální. 

Fixace se provádí na 1, 3 nebo 5 let, případně na celou dobu splácení. Pokud se klient 

rozhodne pro variabilní sazbu, závislou na PRIBORu, může splatit úvěr dříve, a to 

bez zpětného postihu. Pokud si však zvolí sazbu fixní, je za dřívější splacení 

účtován poplatek. Proto může být pro klienta výhodnější (i v období očekávání růstu 

úrokových sazeb) si zvolit sazbu variabilní. Může mu např. vypršet stavební spoření, se 

kterým jednorázově splatí velkou část úvěru. Úvěr může klient splácet jak pravidelnou 

anuitou, tak konstantním úmorem. Obecně platí, že pro klienta je výhodnější splácet 

konstantním úmorem. V případě splácení konstantní anuitou je u prvních splátek větší 

podíl úroků. Při poskytnutí úvěru nad 500 000 Kč navštíví zaměstnanec banky 

provozovnu žadatele o úvěr. RPSN banka u podnikatelských úvěrů zásadně 

neuvádí. 

Tabulka 5: Malý úvěr pro podnikatele 

Název produktu Rok 
Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek za 
vedení 

(měsíčně) 

Úroková 
sazba 
(p.a.) RPSN 

Celková splatná 
částka 

Malý úvěr pro 
podnikatele 2007 2000 Kč 200 Kč 10, 00 % - 1 212 000 Kč 

Malý úvěr pro 
podnikatele 2009 2000 Kč 200 Kč 9, 50 % - 1 201 000 Kč 

Malý úvěr pro 
podnikatele 2010 2000 Kč 200 Kč 6, 00 % - 1 124 000 Kč 

Zdroj: Československá obchodní banka 

 

3.5 Raiffeisenbank 

 

Tato banka má v Evropě dlouholetou tradici, ale na český trh expandovala až v roce 

1993. „V roce 2006 zahájila spojování s eBankou, integrační proces obě banky 

dokončily v létě roku 2008. Raiffeisenbank obsluhuje klienty v síti více než 120 poboček 
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a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, 

osobních a firemních poradců. Majoritním akcionářem je s 51 procenty rakouská 

finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI), která vznikla v říjnu 2010 

spojení Raiffeisen International a části RZB. Dalšími akcionáři banky jsou Raiffeisen 

Zentralbank  AG s 24 procenty a RB Prag-Beteiligungs GmbH, která drží 25 procent. 

RBI zajišťuje služby firemním a investičním klientům v Rakousku a dále obsluhuje 

klienty v řadě zemí střední a východní Evropy. Majoritním vlastníkem Raiffeisen Bank 

International je RZB se 78,5 procenty, zbývající část se volně obchoduje.“
55

 

RB se jeví jako banka, která s krizí nemá nic společného. Zisk v roce 2011 (viz. také 

kapitola 2.6) byl pro banku rekordní. Navíc se zařadila mezi největší banky v ČR.56 Co 

bance pomohlo k zisku je fakt, že nevlastní žádné dluhopisy jihoevropských zemí.   

V červenci roku 2011 přišel na trh do České republiky další člen skupiny Raiffeisen, 

ZUNO Bank. Svou skladbou a orientací oslovuje zejména drobné nepodnikající fyzické 

osoby. 

  

3.5.1 Podnikatelská rychlá půjčka Raiffeisen banky 

 
Tento produkt RB nese sice název „půjčka“, avšak podle oficiálních zdrojů banky se 

jedná o splátkový úvěr určený k financování investičních či provozních činností.  Dobu 

splatnosti úvěru si klient si určuje sám, není potřeba zástava nemovitosti. Čerpání je 

jednorázové, délka splatnosti od 1 do 15 let, splácí se konstantní anuitou s možností 

předčasného splacení. Úvěr se poskytuje v intervalu od 30 000 Kč do 5 000 000 Kč. 

Podnikatelská rychlá půjčka je nabízena podnikatelům a právnickým osobám 

s formou podnikání s.r.o., které splňují následující podmínky
57

: 

• 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. 

                                                 
55 Historie Raiffeisenbank v ČR. [online]. rb.cz. [cit. 2012-29-04]. Dostupné z WWW:       
<http://www. rb.cz/o-bance/o-bance/Historie Raiffeisenbank v ČR - Raiffeisenbank.html>. 
56 Podle pravidel ČNB má velká banka své aktiva v minimální výši 200 mld. Kč (pozn. autora). 
57 Podnikatelská rychlá půjčka. [online]. rb.cz. [cit. 2012-29-04]. Dostupné z WWW:       
<http://www. rb.cz/o-bance/o-bance/Podnikatelská rychlá půjčka - Raiffeisenbank.html>. 
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Pro získání úvěru je potřeba: 

• Žádost o úvěr, 

• předložení posledního daňového přiznání, 

• doložení bezdlužnosti z titulu placení daní a sociálního pojištění. 

Fixaci úvěru se zpravidla pohybuje v rozmezí od 3 do 5 let a klient si ji stanovuje 

sám – od délky fixace se také odvíjí úrok úvěru. RPSN banka klientům u 

podnikatelských úvěrů nesděluje. Dle Priboru se úroky stanovují až u vyšších částek 

úvěru, konkrétně u klientů, kteří spadají do tzv. segmentu „corporate“. 

Tabulka 6: Podnikatelská rychlá půjčka 

Název produktu Rok 
Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek za 
vedení 

(měsíčně) 

Úroková 
sazba 
(p.a.) RPSN 

Celková splatná 
částka 

Podnikatelská 
rychlá půjčka 2007 5000 Kč 420 Kč 8, 05 % - 1 172 472 Kč 

Podnikatelská 
rychlá půjčka 2009 5000 Kč 300 Kč 10, 12 % - 1 220 172 Kč 

Podnikatelská 
rychlá půjčka 2010 5000 Kč 300 Kč 9, 47 % - 1 205 222 Kč 

Zdroj: Raiffeisenbank 

Počínání banky v uvedených letech můžeme odůvodnit tím, že následkem finanční 

krize, která se poprvé projevila v roce 2009, banka zahájila restriktivní politiku – 

nabízela tzv. „drahé peníze“. V roce 2010 došlo k mírnému uvolnění situace a také 

vlivem většího optimismu se úrokové sazby snižují. 

 

3.6 Peněžní dům, spořitelní družstvo 

 

V této práci bude klient vedle bank mít možnost získat úvěr od družstevní záložny. 

Peněžní dům je rychle se rozvíjející kampelička, založená v roce 199658. Družstvo se 

vzhledem ke své velikosti orientuje na fyzické osoby nepodnikající, podnikatele a 

středně velké firmy. Těmto osobám poskytuje úvěry, vede účty a nabízí zhodnocení 

                                                 
58 Založena dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. V zahraničí mohou               
záložny nabývat i právní formy akciové společnosti – např. v Německu (pozn. autora). 
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jejich finančních prostředků. Družstevní záložny spadají pod dohled ČNB, stejně jako 

banky. A co se týče pojištění vkladů, jsou rovněž pojištěny ve stejné výši. 

Snad největší rozdíl při úvěrování bankou a kampeličkou z pohledu klienta spočívá 

v tom, že družstvo poskytuje služby pouze svým členům. Členství je zpravidla 

zpoplatněno zápisným a členským vkladem. Po ukončení členství se členský vklad vrací 

a je nárok i na jeho zhodnocení. Zápisné se však nevrací. Pokud by tedy klient zvažoval 

členství v družstvu pouze z titulu získání úvěru, částka členského vkladu nevstoupí do 

RPSN. 

  

3.6.1 Podnikatelský úvěr Peněžního domu 

 

V případě Peněžního domu bude klientovi poskytnut podnikatelský úvěr. Jiné 

produkty pro právnické osoby (založené za účelem dosažení zisku) a fyzické osoby 

podnikající v portfoliu Peněžního domu nejsou. Vedle tohoto typu úvěru Peněžní dům 

poskytuje úvěry pro fyzické osoby nepodnikající a úvěry pro neziskové organizace a 

obce. 

Jak již bylo řečeno, Peněžní dům se orientuje především na malé a střední 

podnikatele. 

• Čas čerpání a dobu splatnosti úvěru od 1 měsíce do 15 let (doba splatnosti nad 

10 let se posuzuje individuálně), 

• způsob čerpání je jednorázový nebo postupný, v hotovosti nebo převodním 

příkazem, 

• způsob úhrady: pravidelné měsíční splácení jistiny úvěru a úroků. Možnost 

odkladu splácení jistiny až po dobu 12 měsíců při měsíční úhradě úroků, 

• zajištění úvěru posuzuje úvěrová komise individuálně dle bonity klienta, 

• Peněžní dům nabízí svým klientům mimořádné splátky úvěru a předčasné 

splacení úvěru bez sankcí, pouze s jednorázovým poplatkem 1000 Kč, 

• úroková sazba je stanovena úvěrovou komisí dle bonity klienta, a to v rozpětí od 

6% p.a. do 15% p.a.. Výše úrokových sazeb u úvěrových obchodů se stanoví 

individuálně a závisí na kvalitě podnikatelského záměru, bonitě žadatele o úvěr a 
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kvalitě žadatelem navrhovaného zajištění úvěru. Úvěrová komise přihlíží na 

délku členství i na předcházející platební morálku klienta, 

• úvěry na refinancování závazků po splatnosti jsou úročeny v rozpětí 12,9 % 

p.a. – 15 % p.a.
59 

Ani v případě tohoto úvěrového družstva není na úvěr právní nárok, Peněžní dům si 

vyhrazuje právo na posouzení každého úvěrového případu. 

V případě našeho klienta a jeho úvěru bude situace vypadat následovně:  

• Bude se jednat se o anuitní splátky úvěru (poslední splátka je malinko nižší než 

ostatní splátky – zbývající částka je totiž nižší než měsíční anuita), 

• úrokové sazby nejsou vázány na PRIBOR ani jinou sazbu dle ČNB, 

• jedná se úrokovou sazbu obvykle stanovenou pro tento úvěrový produkt, 

• jedná se o pohyblivou úrokovou sazbu, kterou je možno v případě změn 

podmínek na trhu  změnit, na základě rozhodnutí představenstva. 

Peněžní dům, spořitelní družstvo, RPSN u podnikatelských úvěrů klasicky neuvádí, 

avšak tento případ byl konzultován s paní ředitelkou, Ing. Andreou Riedlovou. Pro další 

posouzení úvěru u této záložny slouží tabulka níže. 

Tabulka 7: Podnikatelský úvěr 

Název produktu Rok 

Popl. za 
členství, 
zápisné 

Popl. Za 
poskytnutí 

Poplatek za 
vedení 

(měsíčně) 

Úroková 
sazba 
(p.a.) RPSN 

Celková splatná 
částka 

Podnikatelský úvěr 2007 1200 + 200 Kč 10 000 Kč 60 Kč 9,00% 10,11 1 207 437,47 Kč 

Podnikatelský úvěr 2009 100 Kč 10 000 Kč 60 Kč 9,50 % 10,66 1 218 904,09 Kč 

Podnikatelský úvěr 2010 100 Kč 10 000 Kč 200 Kč 9,50 % 10,98 1 225 624,09 Kč 

Zdroj: Peněžní dům 

 

Poznámka: V r. 2008 došlo změnou stanov ke změně podmínek členství. Od 

července 2008 tedy byl snížen základní členský vklad z 1200 Kč na 100 Kč a současně 

                                                 
59 Podnikatelské úvěry pro právnické a fyzické osoby. [online]. peneznidum.cz.  
[cit. 2012-06-04]. Dostupné z WWW:< http://www.peneznidum.cz/uvery-podnikatelske.html>. 
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bylo zrušeno zápisné, které bylo původně 200 Kč a od července 2008 již nebylo 

vybíráno, tj. 0 Kč. 

 

3.7 PROFI CREDIT Czech, a.s. 

 

Třetí možností, kde získat úvěr či půjčku, jsou nebankovní společnosti fungující na 

základě živnostenského oprávnění. V tomto případě je věřitelem akciová společnost 

PROFI CREDIT Czech. Tato společnost funguje na českém trhu od roku 1994, kdy se 

ještě pod názvem Profireal zaměřovala na obchod s nemovitostmi, nákupem a správou 

pohledávek. 

„Na přelomu tisíciletí se PROFI CREDIT zaměřil výhradně na finanční služby. Od 

roku 2000 poskytuje finanční půjčky a úvěry nepodnikajícím soukromým osobám.  

V roce 2003 PROFI CREDIT rozšířil svou nabídku o půjčky a úvěry pro podnikatele a 

firmy. Šíří produktové nabídky tak uspokojí jak privátní klientelu, tak podnikatele 

(fyzické i právnické osoby). V roce 2007 poskytl PROFI CREDIT svým klientům 40 000 

úvěrů v celkovém objemu 1,97 miliardy Kč. V závěru roku 2007 dosáhl PROFI CREDIT 

také jednoho významného mezníku, kdy od zahájení své činnosti v roce 2000 poskytl 

spotřebitelské úvěry již 100 000 klientů. Společnost PROFI CREDIT Czech, a.s. je 

součástí nadnárodní finanční skupiny Profireal Group, která působí v pěti zemích 

střední a východní Evropy - České republice, Slovensku, Polsku, Bulharsku a 

Rumunsku.“60 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, nebankovní společnosti na rozdíl od 

bank a kampeliček nespadají pod regule ČNB. Proto nebankovní společnosti nemusíte 

najít v databázi regulovaných a registrovaných subjektů. Některé nebankovní 

společnosti v databázi uvedeny jsou, avšak z jiného titulu než poskytování úvěrů 

nebo půjček.
61

 

  

                                                 
60

 Profil společnosti. [online]. proficredit.cz.  

[cit. 2012-09-04]. Dostupné z WWW:< http://www.proficredit.cz/historie.php>. 
61

 Např. společnost HOME CREDIT. 
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3.7.1 Podnikatelský úvěr společnosti PROFI CREDIT Czech 

 

• Podnikatelský úvěr je určen podnikatelským osobám – FO i PO, 

• jedná se o krátkodobé až střednědobé úvěry pro podnikatelské subjekty se 

zástavou nemovitosti, 

• podnikatel může mít dluh vůči státu, 

• jedná se o neúčelový úvěr, 

• výše úvěru: od 50.000 Kč, maximální výše není stanovena, 

• splatnost: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 a 48 měsíců, 

• periodicita splácení: pravidelnými měsíčními splátkami, případně individuálně, 

• vyplacení: bezhotovostně na účet klienta, 

• zajištění: vlastní blankosměnka žadatele s případným avalem (spoludlužníkem), 

zástava majetku.
62

 

PROFI CREDIT Czech je příkladem společnosti, která se snaží „standardizovat“ 

všechny své produkty, včetně podnikatelských úvěrů. Tento jev můžeme spatřit 

například u spotřebních úvěrů bank, kde jsou podmínky získání úvěru standardizovány a 

tím šetří provozní náklady věřitele. Nicméně toto standardizování u úvěrů 

podnikatelských není vhodné z jednoho prostého důvodu: Oborů podnikání je nespočet 

a různé obory se vyvíjí jinak. Některé jsou stabilní, jiné silně progresivní a zároveň 

volatilní atp. Právě proto mají banky své podnikatelské poradce, úvěrové specialisty 

(často označováni anglickým pojmem „business loan specialist“). Tito specialisté u 

nebankovních společností chybí, a proto se tyto společnosti často potýkají s problémy – 

opožděné splátky, úpadky klientů, atp. Jediné, na čem záleží u bankovních společností, 

je bonita klienta. Co mohou mnozí spatřovat jako výhodu je, že v případě PROFI 

CREDITu může mít potenciální klient dluh vůči státu. 

U PROFI CREDITu nemá jejich klient žádné starosti s poplatky za žádost, 

poskytnutí či za vedení. O to vyšší je úroková sazba. Vzhledem k tomu, že mimo úroky 

není půjčka spojena s žádnými poplatky, je výsledné RPSN shodné s úrokovou sazbou. 

 

                                                 
62

 Podnikatelská půjčka. [online]. proficredit.cz.  

[cit. 2012-09-04]. Dostupné z WWW:< http://www.proficredit.cz/podnikatelska_pujcka.php>. 
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Tabulka 8: Podnikatelský úvěr 

Název produktu Rok 
Poplatek za 
poskytnutí 

Poplatek za 
vedení 

(měsíčně) 

Úroková 
sazba 
(p.a.) RPSN 

Celková splatná 
částka 

Podnikatelský 
úvěr 2007 0 Kč 0 Kč 53,46 % 53,46 2 127 696 Kč 

Podnikatelský 
úvěr 2009 0 Kč 0 Kč 53,46 % 53,46 2 127 696 Kč  

Podnikatelský 
úvěr 2010 0 Kč 0 Kč 53,46 % 53,46 2 127 696 Kč 

Zdroj: PROFI CREDIT Czech 

Situace úvěru u PROFI CREDITu bude vypadat následovně:  

• Bude se jednat se o anuitní splátky, 

• jedná se úrokovou sazbu obvykle stanovenou pro tento produkt a je fixní po 

celou dobu splácení, 

• po celou sledovanou dobu se podmínky získání úvěru neměnily, 

• možnost předčasného splacení. 
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4 Komparace bank, nebankovních společností 

a družstevních záložen 

 

V této kapitole si shrneme poznatky získané a uvedené v analytické části této práce 

(kapitola 2). Uvedené komparace bychom  mohli rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. 

Při komparaci byl kladen důraz zejména na transparentnost finančních institucí, 

profesionalitu jejich zaměstnanců, výši splacené částky. Budou použity jak metody 

s právě jedním ukazatelem (tzv. ranking), tak metoda bodovací, která je metodou 

komplexní, zahrnující více ukazatelů. 

Pro rekapitulaci si shrneme, které instituce byly podrobeny analýze.  

 

Z bank se jednalo o: 

• Českou spořitelnu, 

• Komerční banku, 

• Československou obchodní banku, 

• Raiffeisenbank. 

Z družstevních záložen se jednalo o Peněžní dům a ze společností podnikajících 

na základě živnostenského oprávnění o společnost PROFI CREDIT. 

 

4.1 Ranking institucí podle daného ukazatele 

 

Ranking je hodnocení podle právě jednoho vybraného ukazatele. Za podstatné 

ukazatele, relevantní pro fyzické osoby podnikající, byly zvoleny následující oblasti: 

 

• Transparentnost finančních institucí, 

• profesionalita zaměstnanců, 

• velikost celkové zaplacené částky, 

• hospodaření bank v roce 2011 v souvislosti s držbou řeckých dluhopisů. 
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4.1.1 Transparentnost finančních institucí 
 

Toto kvalitativní srovnání se opírá o platnou legislativu a práva a povinnosti ČNB. 

Jak banky, tak družstevní záložny spadají pod jistý dohled. Nebankovní společnosti 

však do sféry kontroly nepatří. Viz. následující tabulka: 

Tabulka 9: Srovnání z hlediska transparentnosti 

Druh instituce Dohled Dohled provádí 

Banky Ano ČNB 

Družstevní záložny Ano Úřad pro dohled nad družstevními záložnami 

Nebankovní společnosti Ne - 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

4.1.2 Profesionalita zaměstnanců 
 

Během analýzy bylo zjištěno, že pouze u bank se klient setká se specialistou, který 

se v rámci své činnosti v bance věnuje právě a jen podnikatelským úvěrům. Jejich 

předmětem činnosti je seznámit se s předmětem činnosti podnikatele či právnické 

osoby, zjistit hrozby podnikání, silné, slabé stránky a na základě těchto údajů 

rozhodnout, zdali klient úvěr obdrží či nikoliv. Zpravidla u úvěrů většího rozsahu se 

také určuje úroková sazba. S klientem jsou také konzultovány náležitosti jako např. 

zajištění nemovitosti, jejich investiční plány atp., což může přispět k lepší orientaci 

klienta v závislosti na znalostech a dovednostech úvěrového specialisty. 

V případě družstevní záložny nebo nebankovní společnosti se klient s žádným 

úvěrovým specialistou nesetká. Nicméně v případě družstevní záložny byl také 

podroben jakési kontrole. O co se kampelička zajímala, bylo počet vyživovaných dětí, 

příjem manželky, jiné závazky. 

U nebankovní společnosti se klient setká s „úvěrovým poradcem“. Jak již bylo 

zmíněno, nebankovní společnosti se snaží své produkty co nejvíce standardizovat, aby 

získaly úspory z rozsahu. Navíc jejich předmětem činnosti je především poskytování 

půjček, poskytování úvěrů tvoří spíše marginální část. Důsledkem tohoto 

„standardizování“ je fakt, tito poradci se moc nezajímají o činnosti podnikatele a 

vyžadují jen minimální informace. Toto může být velmi nebezpečné pro klienty, 
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potažmo pro samotnou nebankovní společnost. Klient je podroben kontrole a má 

povinnost poskytovat jisté informace relevantní s poskytnutím úvěru z těchto důvodů
63

: 

 

• Instituce poskytující úvěr se tímto chrání před nebonitními klienty, u kterých 

je vysoká pravděpodobnost, že budou mít se splácením v budoucnu obtíže. 

Pokud by těchto klientů bylo více, může to ohrožovat likviditu věřitele – 

v našem případě úvěrové instituce. Tomuto se snaží zabránit především 

banky kontrolou jejich potenciálních dlužníků. Nebankovní společnosti 

provádí spíše zevrubnou kontrolu a do jisté míry počítají s tím, že při 

splácení dojde v některých případech k potížím. Proto jsou zpravidla úroky 

z prodlení a penále několikanásobně vyšší, než v případě bank. 

 

• kontrola chrání také žadatele o úvěr – potenciálního dlužníka. Protože 

nesplnění taxativně vymezených podmínek pro poskytnutí úvěru mají 

vypovídací schopnost z titulu klientovy finanční situace – jeho bonity, 

likvidity, riziku podnikání. Banka, popř. kampelička mu  tímto dává najevo, 

že pokud by úvěr získal, mohl by se ocitnout v potížích, které by mohly 

vyústit např. zahájením exekučního řízení nebo vyhlášením osobního 

bankrotu
64

, 

 

• jako další dílčí důvod může být stanovení úrokové sazby, možnost 

předčasného splacení, odložení splátek atp. 

 

4.1.3 Výše celkové zaplacené částky věřitelům v jednotlivých letech 
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny instituce poskytující úvěr seřazeny podle 

celkové splacené částky. Na prvním místě je instituce s nejlevnějším úvěrem. 

Rok 2007 byl rokem, kdy bylo relativně jednoduché úvěr získat. Krize tehdy ještě 

nevypukla a v některých případech byly podmínky získání úvěru benevolentnější.  

                                                 
63

 Tyto podmínky se netýkají jen poskytování podnikatelských úvěrů, ale poskytování úvěrů obecně  

(pozn. autora). 
64

 Podrobněji viz.  z. o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/2006 Sb. (pozn. autora). 
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Tabulka 10: Komparace úvěrů v roce 2007 

Rok 2007 

Finanční insituce Celková splacená částka Úroková sazba (p.a.) Umístění 

Česká spořitelna 1 152 519,70 Kč 6, 45 % 1. 

Komerční banka 1 171 325, 00 Kč 6, 54 % 2. 

Raiffeisenbank 1 172 472,00 Kč 8, 05 % 3. 

Peněžní dům 1 207 437,47 Kč 9,00% 4. 

ČSOB 1 212 000,00 Kč 10, 00 % 5. 

PROFI CREDIT 2 127 696,00 Kč 53,46% 6. 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

V roce 2009 se v bankovnictví projevily vlivy finanční krize, což mělo za následek 

zvýšení úrokových sazeb. Zejména banky zpřísnily podmínky získání úvěru a místy 

omezily také obchodování mezi sebou. Pokud se ale podrobněji podíváme na situaci 

ČSAS, uvidíme, že tato banka šla zcela opačným směrem a v roce 2009 svůj 

podnikatelský úvěr zlevnila. Důvodem může být vysvětlení, že se banka snažila o 

expanzivní politiku, snažila se podporovat podnikatelský sektor a tím pádem také 

peněžní koloběh. 

 

Tabulka 11: Komparace úvěrů v roce 2009 

Rok 2009 

Finanční insituce Celková splacená částka Úroková sazba (p.a.) Umístění 

Česká spořitelna 1 149 331, 60 Kč 6, 30 % 1. 

Komerční banka 1 182 758, 00 Kč 7, 10 % 2. 

ČSOB 1 201 000,00 Kč 9, 50 % 3. 

Peněžní dům 1 218 904,09 Kč 9,50% 4. 

Raiffeisenbank 1 220 172,00 Kč 10, 12 % 5. 

PROFI CREDIT 2 127 696,00 Kč 53,46% 6. 

Zdroj: Vlastní konstrukce 
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Rok 2010 znamenal pro úvěrování obecně jisté uvolnění – ve většině případů 

analyzovaných subjektů došlo ke snížení úrokových sazeb. V několika případech však 

úroky vzhledem k roku 2009 zůstaly nepozměněny (ČSAS, Peněžní dům). Instituce, 

které nepřistoupily ke snížení úrokových sazeb, patrně očekávaly další vlnu krize či jiné 

ekonomické negativní situace. V bankovnictví došlo v tomto roce ke zlepšení 

mezibankovních vztahů, banky se začaly opět pouštět do financování větších projektů, 

kterých by se v roce 2009 ceteris paribus bály a pravděpodobně by od nich upustily. 

Zajímavostí je, že v roce 2011 se ze sledovaných subjektů vedlo lépe těm, kteří se 

v roce 2010 zachovaly konzervativněji, a nepřistoupily ke snížení úrokových sazeb. 

 

Tabulka 12: Komparace úvěrů v roce 2010 

Rok 2010 

Finanční insituce Celková splacená částka Úroková sazba (p.a.) Umístění 

Komerční banka 1 107 595,00 Kč 5,27 % 1. 

ČSOB 1 124 000,00 Kč 6,00 % 2. 

Česká spořitelna 1 149 375, 30 Kč 6,30 % 3. 

Raiffeisen 1 205 222,00 Kč 9,47 % 4. 

Peněžní dům 1 225 624,09 Kč 9,50% 5. 

PROFI CREDIT 2 127 696,00 Kč 53,46% 6. 

Zdroj: Vlastní konstrukce 
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4.1.4 Hospodaření bank v roce 2011 v souvislosti s řeckými dluhopisy 
 

Koncem února 2012 banky zveřejnily své hospodářské výsledky za předchozí rok. 

Značné množství bank mělo ve svém portfoliu začleněny dluhopisy států, kterým byl 

v souvislosti s jejich finanční situací snížen rating. Negativní zprávy ratingových 

agentur byly navíc umocňovány problémy matek českých bank. Z bank, ve kterých je 

pojednáváno v této práci, se pouze ČSAS a RB ocitly v nárůstu zisku. Proč? Nevlastnily 

řecké dluhopisy. Situaci v číslech demonstruje následující tabulka: 

 

Tabulka 13: Řecké dluhopisy v portfoliích bank 

Banka 
Vlastní řecké 
dluhopisy? 

Čistý zisk v roce 2011  
(v mld. Kč) Meziroční změna (v %) 

RB Ne 2,2 +22 

ČSAS Ne 13,6 +13 

ČSOB Ano 11,2 -17 

KB Ano 9,5 -28,9 

 Zdroj: Karel Tinl, IHNED.cz, doplněno vlastním rozšířením 
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4.2 Bodovací metoda – komplexní závěrečné srovnání 

 

Vzhledem k tomu, že rankingové hodnocení vychází pouze z jednoho jediného 

ukazatele, může být závěrečné hodnocení zavádějící z titulu nezahrnutí všech 

rozhodujících kritérií. Proto budeme komparovat rovněž bodovací metodou, což je 

metoda komplexní. Toto celkové hodnocení se skládá z následujících dílčích ukazatelů: 

• Výše úroku, 

• flexibilita smluvních podmínek úvěru, 

• profesionalita řešení a přizpůsobení se v podmínkách krize – ukazatel nebere 

v potaz pouze snižování, příp. zvyšování úrokových sazeb u podnikatelských 

úvěrů. Je hodnocena instituce jako celek, 

• přístup k (potenciálnímu) klientovi – žadateli o úvěr. 

 

Tabulka 14: Výchozí hodnoty jednotlivých ukazatelů 

Instituce Úrok 
Flexibilita 
podmínek 

Flexibilita v 
období krize 

Přístup ke 
klientovi 

ČSAS 0,064 0,550 0,700 0,850 

KB 0,063 0,620 0,600 0,950 

ČSOB 0,085 0,610 0,580 0,750 

RB 0,092 0,500 0,730 0,750 

Peněžní dům 0,093 0,400 0,550 0,950 

PROFI-CREDIT 0,535 0,250 0,000 0,500 

Váhy ukazatelů 4 3 2 1 

Charakter 
ukazatelů [-1] [+1] [+1] [+1] 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

Uvedené hodnoty byly přiděleny na základě subjektivních názorů zpracovatele 

práce, ke které dospěl studiem úvěrových smluv, studiem podmínek a jiných dokumentů 

a konzultací s personálem příslušných bank, či jiných institucí. 

Každé dílčí výchozí hodnotě je přidělena patřičná váha. Ukazatel může dosáhnout 

maximální hodnoty 100 bodů, vynásobenou patřičnou vahou. Ve výpočtu hraje roli 
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rovněž charakter ukazatele, kde u záporného charakteru platí, že čím vyšší hodnota, tím 

méně příznivá situace nastává. U plusového charakteru je tomu naopak, tedy čím vyšší 

hodnota, tím větší přínos pro hodnotitele. V našem případě pro žadatele o úvěr. 

Výsledky jsou zachyceny v následující tabulce: 

 

Tabulka 15: Tabulka bodovací metody s diferencovanými vahami 

  Úrok 
Flexibilita 
podmínek 

Flexibilita 
v období 

krize 
Přístup ke 
klientovi Součet 

Vážený 
Průměr Pořadí 

ČSAS 393,750 266,129 191,781 89,474 941,134 94,113 2. 

KB 400,000 300,000 164,384 100,000 964,384 96,438 1. 

ČSOB 296,471 295,161 158,904 78,947 829,483 82,948 3. 

RB 273,913 241,935 200,000 78,947 794,796 79,480 4. 

Peněžní dům 270,968 193,548 150,685 100,000 715,201 71,520 5. 

PROFI-CREDIT 47,103 120,968 0,000 52,632 220,702 22,070 6. 

Váhy ukazatelů 4 3 2 1 10     

Charakter 
ukazatelů [-1] [+1] [+1] [+1]       

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
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5 Závěr 

 

V analytické části této práce byly rozebrány některé z produktů licencovaných a 

nelicencovaných finančních institucí. Analyzovaly se produkty určené pro fyzické 

osoby podnikající, popřípadě právnické osoby. Vzhledem k tomu, že úvěry určené pro 

podnikatele zpravidla nejsou nijak standardizovány, byly všechny žádosti o úvěr a 

ostatní náležitosti aplikovány na smyšleného klienta. Abychom se blíže seznámili 

s chováním jednotlivých institucí v období krize, žádá tento klient o stejný produkt 

v letech 2007, 2009 a 2010. Mění se pouze jeho daňová povinnost, která odpovídá 

jistému průměru databáze Komerční banky v uvedených letech. 

Získané informace a data byly komparovány a vyhodnoceny v následující části 

práce. Srovnávaly se kvalitativní i kvantitativní ukazatele pomocí komplexních a 

jednorozměrných metod. 

Většina klientů žádajících o úvěr se opírá pouze o jeden jediný ukazatel – zpravidla 

úrok či RPSN. Je však důležité sledovat i další aspekty, jakými mohou být přístup ke 

klientům, výsledek hospodaření, konzervativní či agresivní přístup k investicím. 

Komplexní hodnocení zaručuje větší objektivitu a hodnocení samotné je 

transparentnější.  

Prvenství v komplexním hodnocení obsadily ČSAS a KB – obě banky mají v ČR 

velkou tradici a vyznačují se dobrým přístupem k zákazníkům. Zároveň disponují 

profesionálním personálem, minimálně v oblasti podnikatelských úvěrů. Sazby KB 

vykazovaly ve sledovaném období větší volatilitu, banka tímto více reagovala na změnu 

ekonomického prostředí. KB uškodila investice do řeckých dluhopisů, díky kterým se 

v roce 2011 ocitla ve ztrátě. ČSAS vykazovala větší stabilitu úrokových sazeb a 

vzhledem k tomu, že v jejím portfoliu řecké dluhopisy nejsou, dostala se ve stejném 

období do zelených čísel.  

ČSOB v roce 2010 hodně zlevnila své podnikatelské úvěry. Vlastnictví řeckých 

dluhopisů postihlo i tuto banku a tak se v roce 2011 ocitá ve ztrátě. Raiffeisenbank je 

bankou relativně mladou na českém trhu, která hojně investuje do nových technologií 

bankovnictví. Je bankou konzervativní, nevlastnící řecké dluhopisy. Byť má RB 

relativně drahé podnikatelské úvěry, ostatní banky by si od ní mohly vzít příklad co se 
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týče poplatků. Podíl poplatků na zisku banky se totiž drží dlouhodobě pod úrovní 

českého bankovního trhu. 

Družstevní záložny jsou v soudobých podmínkách plnohodnotnými konkurenty 

bank, co se týče spoření a vedení účtů. Oba druhy těchto institucí jsou povinny pojistit 

vklady ve stejné výši65. Krize, která zastihla i stavebnictví, do jisté míry pomohla právě 

kampeličkám. Banky totiž postupně upouštěly od financování developerských projektů 

a tak se stavební společnosti začaly obracet na kampeličky. Ty k financování 

přistupovaly agresivněji, než banky, avšak zpravidla odsouhlasily financování již 

spuštěných staveb. 

Z titulu úvěrování fyzických podnikajících osob jsou družstevní záložny v této práci 

zastoupeny Peněžním domem. Tato kampelička přistupuje ke klientům velmi 

profesionálně. Úroky jsou ve srovnání s bankami vyšší, nicméně stejně jako u většiny 

bank, se úrok odvíjí od bonity klienta.  

Společnost PROFI CREDIT je příkladem nebankovní nelicencované instituce. 

Společnost nijak nereagovala na změnu ekonomického prostředí ani na vliv krize. Její 

podmínky zůstávají nepozměněny. Zaměstnanci nedosahují takové profesionality, jak je 

tomu u bank či kampeliček. U podnikatelských úvěrů zaplatí klient enormní úroky. 

Podmínky úvěru jsou variabilní pouze z titulu možnosti předčasného splacení. Na poli 

podnikatelských úvěrů tyto společnosti zpravidla moc neoperují, orientují se spíše na 

drobné spotřebitele, kterým poskytují půjčky. Nebankovní společnost se ve všech 

sledovaných ukazatelích umístila na posledním místě, proto by se klienti při žádosti o 

úvěr měli obrátit spíše na banku, popř. družstevní záložnu. 

Podnikatelské úvěry zpravidla nespadají do segmentu standardizovaných produktů, 

proto záleží na konkrétní situaci, bonitě klienta, jeho předmětu podnikání, investičních 

plánech atp.  

Často se setkávám s lidmi, kteří disponují prostředky i nápadem, jak se na trhu 

uchytit. Bohužel nezřídka jejich snaha a pilnost ztroskotá na základě neefektivního 

financování jejich činností či poskytnutí mylných informací. Trhy (ať už finanční, trhy 

zboží a služeb či výrobních faktorů) se stále rozšiřují a navíc jsou stále více 

globalizovány. V neposlední řadě musí každý znát a ctít platné zákony, které můžeme 

                                                 
65 Pojištění vkladů je v roce 2012 100 % do hodnoty 100 000 EUR (pozn. autora). 
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vnímat jako jistá „pravidla hry.“ A proto se není čemu divit, když se v takové „džungli“ 

člověk – podnikatel čas od času ztratí. Nejen těmto subjektům je určena práce, kterou 

si právě čtete. A pokud Vás v jakémkoli smyslu obohatí či inspiruje, dovolím si tvrdit, 

že splnila svůj účel. 

Autor 
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