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Abstrakt 

Hlavním cílem této diplomové práce je zvolit nejvhodnější způsob úvěrového  

financování podnikatelské činnosti fyzické osoby v simulovaných podmínkách. 

První část je věnována shrnutí teoretických pojmů k problematice úvěrů. Jedná se o 

rozbor úvěrů konkrétně úročení, ţádost o úvěr, splácení, jištění, rizika a typy úvěrů, dále 

o úvěrové trhy, úvěrová druţstva a centrální banku a úvěry. 

Druhá část je zaměřena na analýzu konkrétních případů získávání úvěrů, hypoték a 

leasingu pro podnikatele a občany a jejich následné vyhodnocení, zvolení nejvhodnější 

varianty a komparaci. Následuje analýza a zhodnocení současné situace získávání úvěrů 

pro podnikatele v České republice. 

Klíčová slova: úvěr, úroková sazba, bonita klienta, splátka úvěru, zajištění úvěru, 

leasing 

 

Abstract 

The main aim of my diploma thesis is to choose the most sutaible option of loan 

financing of business activities of individual in simulated conditions. 

The first part is followed to summary of theoretical knowledges about loans issues 

which are loan analysis specifically interest, loan application, repayment, protection, 

risks and types of loans, then loan markets, loan unions and central bank and loans. 

The second part is aimed to analysis of specific cases of getting loans, morgages and 

leasing for entrepreneurs and citizens and it´s following evaluation. Then there is 

comparison of the best options. In conclusion of this part there are analysis and all the 

results of current situation of getting loans for entrepreneurs in Czech republic. 

Key words: loan, rate, creditworthiness, loan repayment, collateral, leasing  
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Úvod 

Financování podnikatelské činnosti je jedna z nejdůleţitějších činností v kaţdém 

podniku. Finanční řízení je proto hlavní aspekt podnikání kaţdé firmy. U menších firem 

tuto činnost vykonává většinou sám majitel. 

Financování firmy ovlivňují dva základní faktory a to čas a riziko. U času hraje 

důleţitou roli fakt, ţe peněţní jednotka má v různých časových okamţicích rozdílnou 

hodnotu. Riziko je spojeno se vším, co podnikatel dělá, se všemi jeho rozhodnutími.  

Pokud se podnikatel rozhoduje o financování podniku, řeší otázku, zda financovat 

z vnějších či vnitřních zdrojů. 

A právě jednou z variant, a asi nejběţnější variantou zejména pro malé podniky, je 

financování vnější z cizích zdrojů prostřednictví úvěrů. 

Podnikatelé mohou prostřednictvím úvěrů financovat své investiční záměry jako je 

nákup hmotného a nehmotného majetku, rozvoj ţivnosti či podniku. Nebo na základě 

podnikatelské hypotéky provést výstavbu, pořízení nebo opravu nemovitosti. 

Financovat tak lze spoustu dalších činností podnikání. 

Pokud se podnikatel rozhodne pro tuto variantu financování své podnikatelské činnosti, 

musí učinit řadu rozhodnutí a zváţit řadu moţností, aby ho tato forma financování vyšla 

co nejlevněji a aby mu zároveň byla poskytnuta. Ne kaţdý podnikatel je schopný splnit 

podmínky bank. 

Tématem mé diplomové práce jsou Úvěry fyzických osob podnikatelů, celý název dále 

zní Úvěry fyzický osob podnikatelů a moţnosti jejich získání v soudobých podmínkách 

ČR. 

Toto téma jsem si zvolila na základě praxe, kterou jsem absolvovala během celého 

studia jako výpomoc u bankovního poradce, kde mě zaujalo řešení této problematiky 

v reálu. 

Proto jsem se rozhodla v této práci zabývat úvěry a zvolit nejvhodnější způsob 

financování podnikatelské činnosti v současné době v České republice. 
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Pro praktickou část práce jsem si tedy vytvořila tři modelové situace návrhu ţádosti o 

úvěr podnikateli. Snaţila jsem se, aby jednotlivé ţádosti byly rozdílné. První ţádost je 

na financování investice do nového strojního zařízení, druhá ţádost se týká nákupu 

nového automobilu potřebného pro přepravu zboţí v podnikání. Tuto variantu jsem 

zvolila záměrně proto, abych mohla porovnat financování úvěru a leasingu 

v současnosti. Třetí ţádost se týká úvěru na přestavbu rodinného domu pro účely 

bydlení a zároveň podnikání. 

Tyto modelové ţádosti o úvěr jsem následně předloţila ve třech bankovních institucích 

se ţádostí o vypracování nabídky na tu konkrétní situaci. Ke zpracování vypracovaných 

nabídek jsem pouţila metodu analýzy a následné komparace nabídek na základě 

zvolených kritérií. Hlavními kritérii pro posouzení jednotlivých variant byla výše 

úrokové sazby, poplatky spojené s úvěrem a nabízený typ úvěru. Dále jsem také 

zohledňovala přístup banky. 

Následně jsem vybrala nejvýhodnější nabídku pro konkrétní modelovou situaci v rámci 

zvolených bank. 

V další části jsem stejný způsobem vypracovala tři nové modelové ţádosti o úvěr pro 

fyzické osoby občany na podobné záměry jako ţádosti pro podnikatele, poté jsem 

analyzovala nabídky úvěrů na tyto ţádosti od vybraných bank, prováděla komparaci a 

následně zhodnotila nejlepší variantu. 

V závěru praktické části diplomové práce provádím celkovou komparaci a zhodnocení 

nejvhodnějšího způsobu financování mezi podnikatelskými úvěry, úvěry pro občany a 

leasingem a sepisuji vlastní návrhy řešení pro vhodné financování podnikatelské 

činnosti fyzické osoby. 

V teoretické části mé práce je podrobný rozbor úvěrů a veškeré problematiky s nimi 

související, kterou jsem čerpala z odborné literatury uvedené na konci práce.  
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1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 

1.1. Vymezení cílů práce 

V současnosti nejběţnější metodou financování podnikatelské činnosti je získání úvěru 

od bank. Avšak typů úvěrů, které banky nabízí je velké mnoţství a je velice obtíţné se 

v jejich nabídkách správně zorientovat a zvolit nejpřijatelnější variantu úvěru. 

Globálním cílem diplomové práce je volba nejvhodnějšího způsobu úvěrového  

financování podnikatelské činnosti fyzických osob v simulovaných podmínkách 

v České republice.  

Zejména v dnešní době, kdy si po skončení hospodářské krize banky opět mohou 

dovolit vytvářet pro klienty velice zajímavé nabídky na úvěry. Cílem je nalézt 

nejvýhodnější nabídku banky na konkrétní ţádost o úvěr na financování podnikatelské 

činnosti. 

Parciálními cíly jsou: 

1. analýza a systematizace jednotlivých nabídek úvěrů pro podnikatele, komparace 

nabídek úvěrů na základě zvolených kritérií a následné zvolení nejvhodnější 

varianty 

2. analýza a systematizace spotřebitelských úvěrů, komparace nabídek úvěrů na 

základě zvolených kritérií a následné zvolení nejvhodnější varianty 

3. analýza leasingu a úvěru pro podnikatele od leasingové společnosti  

4. na základě získaných poznatků provést komparaci podnikatelských úvěrů 

s leasingem a spotřebitelskými úvěry a formulace doporučení optimálního úvěru 

a postupu při ţádosti o úvěr na základě jednotlivých hodnocení 

1.2. Vymezení metodiky 

K dosaţení těchto cílů bude pouţito několik obecných vědeckých metod. Jedná se 

především o deskripci, analýzu, komparaci a indukci. 

Na základě metody deskripce budou popsány základní pojmy, které souvisí 

s problematikou úvěrů. V této části je popis úvěrů od jejich podrobného rozboru aţ po 

problematiku úvěrových trhů. 
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Analýzy bude pak vyuţito při uřčení vlastností úvěru a následné systematizace 

jednotlivých úvěrových nabídek. Analýza se pouţívá nejčastěji ve spojitosti se 

syntézou. Analýza je pak rozbor sloţitého na jednodušší části, přičemţ se oddělí 

podstatné od nepodstatného. 

V praktické části bude vyuţita zejména komparace. Na základě provedené analýzy 

jednotlivých nabídek úvěrů bude provedeno jejich porovnání dle zvolených kritérií, 

kterými jsou výše úrokové sazby, výše poplatků spojených s úvěrem, typ úvěru a 

přístup banky. Vybrané nabídky budou znovu analyzovány a na jejich základě bude 

indukcí stanoveno doporučení pro podnikatele při získávání financí prostřednictvím 

úvěrů. 

Pomocí metody indukce konkrétní případy zobecňujeme. Od zjištěného se tedy 

dostáváme k obecným závěrům.  
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2. Teoretická východiska 

2.1. Rozbor úvěrů 

2.1.1. Definice úvěrů a jejich funkce 

Úvěr můţeme označit jako dočasné postoupení zboţí nebo peněţních prostředků 

věřitelem dluţníkovi na principu návratnosti za dohodnutých podmínek. Dluţník je 

ochoten po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti za tuto půjčku zaplatit určitý úrok, 

který je ve formě peněţité prémie. 

Za bankovní úvěry pak povaţujeme takové úvěry, které umoţňují klientům určitý 

způsob jejich financování. Z hlediska banky se tedy jedná o poskytování finančních 

prostředků klientům nebo o formy, kde se banka pouze zavazuje poskytnout určité 

finanční prostředky klientovi v případě splnění určitých okolností. 

Mezi nejdůleţitější produkty komerčních bank patří bezesporu poskytování úvěrů 

klientům a další formy financování. Banky poskytují celou škálu úvěrů lišících se řadou 

charakteristik. Základní rozdělení úvěrů se člení dle hledisek, která banky povaţují za 

primární a která naopak za doplňující. Tato hlediska jsou odlišná v různých zemích 

vyplívající z rozdílných zvyklostí a účetních předpisů, ale jsou zde i rozdíly mezi 

jednotlivými bankami. Dle podstaty dané bankovní sluţby pro klienta dochází 

k základnímu členění bankovních úvěrů na peněţní úvěry, závazkové úvěry a záruky a 

alternativní formy financování. 

Peněţní úvěry znamenají skutečné poskytnutí likvidních peněz někdy v hotovostní, 

obvykle však v bezhotovostní podobě. Klient musí v dohodnuté lhůtě splatit přijatý 

úvěr, včetně úroků. Tyto úvěry se z hlediska banky přímo odráţejí v její bilanci, a tedy 

přímo ovlivňují její likviditu. Kromě účelových provozních a investičních úvěrů lze za 

hlavní druhy peněţních úvěrů povaţovat úvěry kontokorentní, eskontní, hypotéční a 

spotřební. 

Závazkové úvěry a záruky naopak neznamenají pro klienta bezprostřední získání 

likvidních prostředků. Banka se pouze v určité formě zaručuje za svého klienta a 

zavazuje se splnit jeho závazek, pokud tak klient neučiní sám. Jde zejména o akceptační 

úvěr, avalový úvěr a různé druhy bankovních záruk. [3, str. 137] 
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Alternativní formy financování lze charakterizovat jako takové produkty, které 

umoţňují klientům získat finanční prostředky za určitých specifických podmínek. 

K nejvýznamnějším patří faktoring a forfaiting. 

2.1.2. Úročení úvěrů 

Úrok je pojem pro peněţitou odměnu za zapůjčení peněz. Věřitel, který disponuje 

dostatkem finančních prostředků, takţe část z nich můţe postrádat, je dočasně zapůjčí 

dluţníkovi. Dluţník můţe s těmito prostředky disponovat. Avšak do sjednané lhůty 

musí být zapůjčená částka neboli jistina navrácena spolu s navýšením jako odměnou za 

zapůjčení finančních prostředků. Tato odměna jak jiţ bylo zmíněno, se nazývá úrok. 

Fakticky je úrok projevem časové preference. Lidé obvykle preferují spotřebu dříve 

před později (povaţují-li budoucí statek za totoţný se současným). Proto pokud mají se 

spotřebou počkat, musí být motivování k takovému odkladu. Jednou z moţných forem 

motivace je právě úrok, cena, kterou dluţník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na 

nějaký dohodnutý časový interval. Bez této dodatečné platby by věřitel neměl důvod, 

proč odkládat svou spotřebu. [7] 

Dále úrok slouţí ke zvýšení celkové ekonomické efektivity. Peníze, které by u subjektů, 

jeţ jich mají dostatek, jen neproduktivně leţely, se přesouvají do rukou věřitelů, kteří 

dokáţou nabídnout jejich nejlepší zhodnocení. To znamená, ţe zaplatí nejvyšší úrok. 

V moderní ekonomice stojí často mezi věřitelem a dluţníkem tzv. prostředník 

specializovaná firma nejčastěji banka. Ta nabízí drţitelům úrok za získání jejich 

hotovosti. Poté s těmito prostředky dále obchoduje tak, ţe pro ně hledá nejlepší 

investiční projekty. To jsou obvykle podnikatelé nabízející nejvyšší úroky. Původní 

věřitel na základě tohoto úroku zváţí svou časovou preferenci, tedy porovná nabízený 

úrok s moţností okamţité spotřeby. Banka se pak dále rozhoduje dle nabízených úroků 

a rizikovosti, které projekty bude financovat. Podnikatel zvaţuje, zda se mu vyplatí, zda 

se mu vyplatí zamýšlenou činnost při daných úrocích začínat. 

Pro banku a tedy i pro její klienty je úrok a zároveň i úroková sazba jednou 

z nejdůleţitějších determinant úvěrového vztahu. Úroková sazba hraje v tomto vztahu 

velmi důleţitou roli, avšak neméně podstatnou stránkou je způsob úročení úvěrů. 

Jednou z determinant úrokového rizika banky je právě způsob úročení úvěrů. Klient má 
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pak na základě tohoto způsobu určeny úrokové náklady a jejich reakce na vývoj trţních 

úrokových sazeb během úvěrového vztahu. 

Úrokovou sazbu z úvěru v úvěrové smlouvě je moţno stanovit dvěma následujícími 

způsoby: 

 fixní neboli pevná úroková sazba je neměnná tedy fixní po celou dobu splatnosti 

úvěru. Tato sazba nemůţe být jednostranně změněna bankou ani klientem, 

 pohyblivá úroková sazba se naopak mění během splácení úvěru. Změny 

úrokových sazeb se mohou provést buď bezprostřední vazbou na konkrétní 

úrokovou sazbu. To znamená, ţe změny se dějí vţdy, kdyţ dojde ke změně 

sazby, na kterou je vázána. Při sjednávání úvěrové smlouvy pak nejsou předem 

dány termíny přizpůsobování úrokové sazby z úvěru, ale vyplývají ze změn 

v základě leţící sazby. Tyto úrokové sazby, na které je úročení vázáno nejčastěji 

vyhlašuje sama banka, pro kterou to bývá její základní sazba. Nejčastěji bývá 

označována jako floating rate. Další moţností kdy dochází ke změně úrokových 

sazeb, je vazba úrokové sazby na vybranou trţní úrokovou sazbu. Tato sazba má 

pevně dané termíny přizpůsobování. Úroková sazba z úvěru se mění 

v pravidelných intervalech a přizpůsobuje se výši referenční sazby platné na 

počátku sjednaného intervalu. Referenčními sazbami jsou obvykle trţní úrokové 

sazby typu LIBOR, PIBOR, FIBOR, PRIBOR. Jde o úrokové sazby určované 

jako průměrné úrokové sazby z mezibankovního trhu v Londýně, Paříţi, 

Frankfurtu či v Praze. Takto stanovená úroková sazba bývá označována jako 

variable rate. Za poslední pohyblivý způsob úročení lez označit i způsob, při 

kterém banka dohodne pevnou úrokovou sazbu, ale vyhradí si právo ji upravovat 

a to oběma směry během doby splatnosti, v případě ţe dojde k výraznějším 

změnám v trţních úrokových sazbách. [3, str. 132] 

2.1.3. Žádost o úvěr 

Ţadatel nejprve předkládá pobočce banky, u které zamýšlí čerpat úvěr ţádost o úvěr. 

Tato ţádost je pak výchozím bodem vztahu mezi bankou a klientem. Banka má obvykle 

k tomuto účelu připravené speciální formuláře obsahující veškeré pro banku podstatné 

údaje včetně příloh. Poţadované náleţitosti na těchto formulářích se u jednotlivých 
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bank liší a různých druhů úvěrů mohou lišit. Avšak mezi základní náleţitosti ţádosti o 

úvěr obecně patří:  

 osobní údaje o ţadateli, ať uţ je to fyzická či právnická osoba 

 doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti a předmět této činnosti 

 rozvaha a výkaz zisku a ztrát k poskytnutí údajů o dosavadní podnikatelské 

činnosti a majetkové situaci podniku 

 účel na jaký je úvěr určen 

 výše poţadovaného úvěru 

 návrh čerpání a splácení úvěru 

 pravděpodobný vývoj finanční a důchodové situace klienta v době trvání 

úvěrového vztahu 

 údaje o zajištění k poskytnutému úvěru 

Pro získání poţadovaného úvěru je třeba sestavit kvalitní ţádost o úvěr, případně 

s bankou předem konzultovat, zdali je vůbec poskytnutí poţadovaného úvěru moţné. 

Banky mají stanoveny pevné zásady své úvěrové politiky z hlediska účelu úvěru, 

maximální či minimální výše úvěru a zajištění úvěru. Takto klient nejlépe zjistí, jak 

vysoká je jeho šance na poskytnutí úvěru. Pokud klientova ţádost o poţadovaný úvěr 

nezapadá do poţadovaných zásad a naděje na poskytnutí úvěru je malá, pro klienta je 

pak vhodnější se jiţ v této fázi obrátit na jinou banku. 

Další z podmínek bank pro poskytnutí úvěru klientovi bývá povinnost mít po určitou 

veden běţný účet u této banky. Vývoj na tomto účtu je pak pro banku důleţitým a 

spolehlivým měřítkem bonity klienta. Pokud jsou všechny tyto podmínky banky 

úspěšně splněny a banka posoudí ţádost klienta kladně, dohodne s klientem jednotlivé 

podmínky úvěru, které jsou sepsány v úvěrové smlouvě. 

2.1.3.1. Úvěrová smlouva 

V úvěrové smlouvě banka vystupuje jako věřitel a klient neboli příjemce úvěru jako 

dluţník. Smlouva je upravena dle obchodního zákoníku bez ohledu na povahu 

zúčastněných stran a proto se jedná a tzv. absolutní obchod. Základem smlouvy je 

závazek banky, ţe na poţádání klienta mu poskytne peněţní prostředky do určité 
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předem dohodnuté částky a závazek klienta neboli dluţníka, ţe poskytnuté peněţní 

prostředky vrátí a zaplatí úroky. 

2.1.3.2. Náleţitosti úvěrové smlouvy 

 určení smluvních stran, jeţ jsou dluţník neboli klient banky a banka jako věřitel 

 výše částky, na kterou je úvěr poskytnut a měna, ve které je úvěr poskytnut a 

také se v této měně, pokud není dohodnuto jinak, splácí 

 lhůta, ve které můţe dluţník úvěr čerpat, pokud není tato lhůta ve smlouvě 

uvedena, má dluţník právo tento nárok uplatnit, do doby neţ některá strana 

vypoví poskytnutí úvěru. Není-li přímo ve smlouvě výpovědní lhůta stanovena, 

má dluţník právo vypovědět poskytnutí úvěru s okamţitou platností a banka ke 

konci následujícího měsíce po měsíci, v němţ byla výpověď doručena 

dluţníkovi. 

 účel úvěru bývá sjednáván pouze u účelových úvěrů. Pokud je ve smlouvě účel 

úvěru přímo vymezen, má banka právo omezit poskytnutí peněţních prostředků 

pouze na závazky dluţníka převzaté v souvislosti s tímto účelem. Banka má 

právo poţadovat po dluţníkovi navrácení peněţních prostředků včetně úroků, 

pokud by dluţník v rozporu se smlouvou pouţil tyto prostředky na jiný účel, neţ 

je uveden ve smlouvě 

 doba splatnosti úvěru stanovuje lhůty splácení úvěru 

 způsob splácení úvěru 

 výše a způsob stanovení úrokové sazby dluţníkovi určuje v jaké výši a kdy bude 

dluţník povinen platit úroky z poskytnutého úvěru. Pokud reţim splácení úroků 

není ve smlouvě přesně stanoven, pak se úroky splácí rovnoměrně s úvěrovými 

splátkami. 

 zajištění úvěru slouţí k bance jako jistota v případě, ţe dluţník není schopen 

úvěr splatit. Pokud se během doby trvání smlouvy zajištění úvěru zhorší nebo 

dokonce zanikne, je dluţník povinen doplnit zajištění na původní hodnotu. 

Pokud tam neučiní, banka má právo od smlouvy odstoupit. 

2.1.3.3. Způsoby zániku úvěrové smlouvy 

Úvěrová smlouva mezi bankou a klientem můţe zaniknout, pokud dojde k řádnému 

splacení úvěru včetně všech úroků, neboli dojde ke splnění smlouvy. Dále je moţnost 
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dohody mezi bankou a klientem na ukončení smlouvy. Banka má právo od smlouvy 

odstoupit pokud: 

 dluţník čerpal úvěr k jinému účelu, neţ byl uveden ve smlouvě 

 dluţník zjistil, ţe pouţití úvěru ke smluvenému účelu není moţné 

 dluţník je v prodlení se splácením více neţ dvou splátek nebo jedné splátky 

po dobu delší neţ tři měsíce 

Dále je moţnost zrušit úvěrovou smlouvu výpovědí, kterou má právo podat kaţdá 

z obou stran. 

2.1.3.4. Ţádost o úvěr podnikatele (firmy) 

Chce-li firma zvýšit své šance na získání firemního úvěru a zároveň urychlit průběh 

vyřizování ţádosti, měla by si připravit přehlednou stručnou, ale obsaţnou prezentaci 

firmy a záměru. Pokud jde firma do banky ţádat o úvěr, měla by se tuto činnost snaţit 

sobě i bance maximálně usnadnit. Prezentaci můţe mít firma v papírové formě, ale 

mnohem elegantněji vypadá v elektronické podobě. Základní struktura této prezentace 

by měla vypadat zhruba následovně: 

1. údaje o firmě 

 název firmy, IČ, webové stránky, datum vzniku a odvětví, ve kterém 

firma podniká 

2. finanční výkazy 

 obrat, provozní výsledek hospodaření, vlastní kapitál, zisk po zdanění, 

objem stávajících úvěru případně leasingů, pohledávky z obchodního 

styku 

3. struktura vlastníků firmy 

 jejich účast v jiných společnostech, účast statutárních zástupců v jiných 

společnostech 

4. omezení 

 veškeré dluhy, které firma má, případně včetně splátkových kalendářů 

vůči finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení 

 závazky firmy vůči jiným bankám 

5. firma v pozici klienta 
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 uvést přesný záměr, který se chystá financovat 

6. úvěr 

 firma musí uvést, jaký druh úvěru poţaduje, zda provozní, investiční 

případně jiný druh úvěru 

7. zajištění úvěru 

 firma musí uvést, zda bude úvěr zajištěn a pokud ano je firma povinna 

uvést navrhovanou zástavu 

8. vlastní zdroje 

 ve většině případů banka poţaduje od firmy, aby na financování 

předloţeného záměru měla alespoň 30% vlastních zdrojů 

Všechny tyto údaje by měla mít firma připravené jiţ na první schůzku v bance. Banka 

na základě těchto údajů následně zkoumá úvěruschopnosti a úvěruhodnosti firmy. U 

úvěruschopnosti zkoumá schopnost firmy se vůči bance právně účinným způsobem 

zavázat. U úvěruhodnosti pak posuzuje schopnost firmy, zejména ekonomickou, splácet 

poskytnutý úvěr. 

Banka pak udělá po podrobném prostudování všech informací, které se o firmě doposud 

dozvěděla, jejich vyhodnocení, tzv. pre-scoring, na jehoţ základě zjistí, zda má cenu 

v tomto úvěrovém obchodě pokračovat. Při pozitivním výsledku pre-scoringu firma 

oficiálně podává písemnou ţádost o poskytnutí úvěru. 

2.1.4. Splácení úvěrů 

Způsob, kterým bude klient splácet bance úvěr je sjednán v úvěrové smlouvě. 

V určitých případech můţe být splácení přizpůsobeno potřebám klienta nebo 

podmínkám banky poskytující úvěr. Následující varianty představují základní způsoby 

splácení úvěrů. 

2.1.4.1. Splacení najednou v době splatnosti 

Jednou z moţností splácení úvěru je splatit ho celý najednou v době splatnosti. Tento 

úvěr se poskytuje na předem pevně stanovenou dobu splatnosti, po jejímţ uplynutí je 

najednou splacena celková částka úvěru. Úroky jsou splatné na konci sjednaných 

období, většinou to bývá 3, 6 nebo 12 měsíců. 
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2.1.4.2. Splacení po uplynutí výpovědní lhůty 

Úvěr s výpovědní lhůtou je poskytován na předem neurčitou dobu. Součastně je 

dohodnuta výpovědní lhůta pro jeho vypovězení. Zpravidla je sjednána i určitá 

minimální lhůta splatnosti, to znamená doba, po kterou nesmí být úvěr vypovězen. Úvěr 

je splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty od vypovězení úvěru. Úroky jsou 

splatné na konci sjednaných period (zpravidla opět 3, 6, nebo 12 měsíců). [1, str. 192] 

2.1.4.3. Splácení průběţné 

Při tomto způsobu splácení má klient moţnost splácet jednotlivé splátky úvěru 

nepravidelně ze svých příjmů. Takovýto způsob splácení se vyskytuje především u 

kontokorentních úvěrů, které jsou spojeny s běţným účtem. 

2.1.4.4. Splácení v pravidelných splátkách 

Takto poskytnutý úvěr se splácí v předem dohodnutých pravidelných splátkách 

měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních. Částka této splátky je předem 

stanovena absolutně nebo procentem z původní výše úvěru. Zároveň se splátkami se 

splácí i úroky. 

2.1.4.5. Splácení v pravidelných konstantních anuitách 

Úvěr je splácen pravidelnými částkami, které se nazývají anuity. Anuita je po celou 

dobu splácení ve stejné výši, mění se pouze její struktura z hlediska podílu úmoru a 

úroku. 

2.1.4.6. Předčasné splácení 

Podle Evropské směrnice z 22. prosince 1986 je moţnost splatit úvěr, který klient čerpá 

ještě před dobou splatnosti, která je uvedena v úvěrové smlouvě. Klient má v takovém 

případě právě na poměrnou slevu na poplatku za úvěr. Výši takové slevy si stanovuje 

kaţdý členský stát Evropské unie sám. V České republice je uvedeno v zákoně, ţe 

poměrná sleva má být stanovena tak, aby při předčasném splacení úvěru neměla banka 

ani klient nepřiměřený prospěch. 

2.1.5. Jištění úvěrů 

Jištění úvěrů jsou veškerá opatření prováděná bankou za účelem zajištění řádného 

splacení úvěru včetně jeho úroků. Mezi nejdůleţitější nástroje pouţívané k jištění úvěrů 

před jejich poskytnutím a během doby trvání úvěrového vztahu patří prověrka úvěrové 
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způsobilosti neboli bonity klienta, určení limitu výše úvěrů individuálně pro jednotlivé 

klienty, vyuţívání konsorciálních úvěrů a kontrola úvěrového subjektu a objektu. 

Banka se bohuţel nevyhne poskytování špatných úvěrů i přes všechna opatření, která 

při úvěrových obchodech pouţívá. Právě pro tyto případy pouţívá řady zajišťovacích 

instrumentů. Tyto instrumenty dávají bance moţnost uspokojit své pohledávky, i kdyţ 

klient nemůţe nebo nechce splnit své závazky vůči bance. 

Zajišťovací dokumenty se dají členit ze dvou hledisek: 

1. dle povahy zajištění rozlišujeme osobní zajištění, kde za dluţníka ručí bance 

ještě tzv. třetí osoba, která můţe být právnickou i fyzickou osobou a věcné 

zajištění, kde při neschopnosti dluţníka splácet vzniká bance nárok na určité 

majetkové hodnoty zpravidla dluţníka 

2. dle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou rozlišujeme akcesorické 

zajištění, při kterém pokud zanikne bance pohledávka, pak automaticky zaniká i 

zajištění a abstraktní zajištění, u kterého se zánikem pohledávky zajištění 

nezaniká, ale přechází zpět na subjekt, který ho poskytl 

2.1.5.1. Osobní zajištění 

Mezi jednu z moţností osobního zajištění se zařazuje ručení. Ručení spočívá 

v písemném prohlášení ručitele, právnické či fyzické osoby, vůči bance, ţe splatí 

pohledávku banky vůči dluţníkovi v případě, ţe tak dluţník neučiní. Tento vztah je 

zajišťovacím vztahem mezi bankou v pozici věřitele a ručitelem neboli třetí osobou. 

Ručitel je povinen závazek za dluţníka uhradit aţ v době, kdy jej neuradí ani poté, co 

k tomu byl věřitelem tedy bankou vyzván. Takovýto závazek se nazývá subsidiární. 

Zvláštním případem ručení je směnečné a šekové rukojemství. V takovém případě se 

rukojmí zaručuje doloţkou přímo na směnce nebo šeku nebo na její přívěsek za 

zavázanou osobu. Rukojmí je pak vázán stejnou měrou jako ten za koho se na směnce či 

šeku zaručil. 

Směnečné zajištění je další formou osobního zajištění. Depotní směnka je finanční 

směnka, kterou zpravidla jako bianko směnku vystavuje (akceptuje) příjemce úvěru ve 

prospěch banky a deponuje ji u ní jako zajištění přijatého úvěru. Depotní směnka tedy 

nevzniká jako instrument platební či úvěrový, ale výhradně jako instrument zajišťovací. 
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Depotní směnky nebývají uváděny do oběhu, ale zůstávají deponovány u banky. Banka 

je oprávněna v případě, ţe dluţník vůči ní nesplní rádně a včas své závazky, doplnit na 

směnku dosud nesplacenou dluţnu částku, včetně úroků, a předloţit ji k proplacení. 

V případ řádného splacení úvěru, včetně úroků, banka vrací směnku zpět dluţníkovi. [3, 

str. 134] 

Neméně významným způsobem osobního zajištění úvěru je prohlášení o připuštění 

závazku třetích osob. Toto prohlášení můţe být jednoznačným závazkem třetí osoby, ţe 

převezme dluh a banky dávají tomuto prohlášení přednost před méně jistým připuštěním 

závazku z dobré vůle. Takového zajištění úvěru se obvykle pouţívá, pokud se zaručuje 

mateřská společnost za dceřiný podnik. Další vyuţití je u obchodně partnerských nebo 

obchodně příbuzenských vztahů. 

2.1.5.2. Reálné zajištění 

Mezi formy reálného zajištění patří zástavní právo. Toto právo vyuţívá banka v případě, 

ţe dluţník není schopen dostát svým závazkům vůči bance a to tak, ţe realizuje, neboli 

zpeněţí zástavy. Mezi klientem a bankou musí být prvně sepsána písemná smlouva, 

která se v tomto případě nazývá zástavní smlouva. Tato smlouva musí obsahovat přesně 

stanovenou zástavu a pohledávky, které zajišťuje. Jde tedy o akcesorickou formu 

zajištění. Avšak zástavní právo lze zřídit i k zajištění pohledávky, která teprve vznikne 

nebo je na určitou dobu do určité výše. Jak jiţ bylo zmíněno je pro vyuţití zástavního 

práva jako zajištění pohledávky nutné sepsat zástavní smlouvu, dále však musí být 

splněny i následující podmínky: 

 pokud se jedná o movitou věc, musí být odevzdána zastavená věc věřiteli 

 co se týče nemovitostí, pak vklad zástavního práva musí být uloţen do 

katastru nemovitostí, který provádí katastrální úřad 

 u cenných papírů v listinné podobě musí dojít k jejich předání a 

v zaknihované podobě k jejich registraci jako zástavního práva 

Za zástavu lze tedy povaţovat movitou věc, nemovitou věc, cenný papír a případně i 

pohledávku. Movitou věc lze jako zástavu vyuţít pouze v případě, ţe jde o věc 

s relativně stabilní hodnotou, kterou lze jednoznačně specifikovat a je snadno 

zpeněţitelná. Jedná se tedy především o suroviny a plodiny obchodovatelné na burzách. 
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Více se vyuţívá zástavní právo k nemovitostem, které jako jediné lez vyuţít jako druh 

zajištění u hypotéčních úvěrů. Hlavní předností cenný papírů je jejich převoditelnost, 

vysoká likvidita a snadné ocenění. 

Mezi další formy reálného zajištění úvěrů patří postoupení pohledávek. Jde o 

pohledávky dluţníka vůči třetím osobám. Toto zajištění se pouţívá jako zajištění úvěru 

poskytnutého bankou klientovi. Potom pohledávka banky vůči klientovi, která vznikla 

na základě poskytnutí úvěru a pohledávka klienta vůči dluţníkovi, která je předmětem 

postoupení, je jedna nezávislá na druhé. Z toho vyplývá, ţe pokud se splatí postoupená 

pohledávka, nemusí to znamenat, ţe byl splacen i úvěr. Na banku se potom nevztahuje 

ani riziko nesplacení postoupených pohledávek. Úhrada postoupených pohledávek by se 

měla jako jediný poţadavek banky uskutečnit na účet, jeţ má u banky klient otevřen. 

Banka tedy pouţívá postoupených pohledávek jako krytí poskytnutého úvěru, sleduje 

jejich výši na poţadované úrovni ve vztahu k poskytnutému úvěru a pouţívá jejich 

inkasa ke splácení úvěru aţ v momentě, kdy klient řádně nesplácí úvěr, včetně úroků. 

[3, str. 136] 

2.1.6. Rizika úvěrů 

Úvěrová rizika jsou pro banku ta největší rizika, se kterými se můţe při své činnosti 

setkat. Kaţdá banka má proto vrcholový management, který se těmito riziky zabývá a 

vytváří systém řízení úvěrového rizika. Podstatnou součástí řízení úvěrového rizika je 

také samozřejmě posuzování jednotlivých úvěrů a dalších obchodů banky. 

Obecně úvěrové riziko souvisí se vznikem finanční ztráty pro banku, pokud klient 

banky nedodrţí sjednané podmínky. Úvěrové riziko je závislé na struktuře a kvalitě 

bilančních aktiv banky a mimobilančních obchodů. Vyplývá pro banku z platební 

neschopnosti či platební nevůle dluţníků splatit své závazky vůči bance, které pocházejí 

ze splatných úvěrů včetně úroků, ale i z cenných papírů, které má banka ve svém 

portfoliu, poskytnutých záruk, devizových obchodů, z obchodů na peněţním a 

kapitálovém trhu atd. [1, str. 417] 

Úvěrová rizika mohou vznikat ze dvou příčin. Interní příčiny si způsobí banka sama. 

Vyplývají totiţ z jejích špatných rozhodnutí o rozdělení aktiv. Externí příčiny na druhé 
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straně nemá moţnost nijak ovlivnit, protoţe jsou závislé na celkovém vývoji ekonomiky 

a politické situaci v dané zemi. 

Riziko při poskytování úvěrů bank můţeme dále vnímat jako pravděpodobnost selhání a 

jako objem ztráty, která je důsledek tohoto selhání. Z toho nám vyplívá, ţe jde o riziko 

nesplnění závazku a o inherentní riziko. 

2.1.6.1. Riziko nesplnění závazku 

 riziko klienta nastane v případě, ţe klient není schopen nebo odmítne splnit svůj 

závazek vůči bance, toto riziko tedy závisí na ekonomické a finanční situaci 

klienta 

 riziko země se týká především velkých bank s mezinárodní působností, které 

mají smlouvy s klienty z různých států, lokální banky pak vyuţívají hodnocení 

ratingových agentur. 

 riziko koncentrace neboli angaţovanosti souvisí s problémy, které vznikají, 

pokud se banka soustředí pouze na určitý úzký okruh klientů, tzn. klienty, kteří 

například působí ve stejném ekonomickém sektoru. Banka se pak potýká s tímto 

rizikem, které vzniká na základě nedostatečné diverzifikace okolí. 

2.1.6.2. Inherentní riziko 

 pokud klient není schopen splatit celou částku, na kterou s ním banka sepsala 

smlouvu, nastupuje tzv. riziko jistiny 

 pokud klient není schopen splácet úrok, pak se jedná o riziko úrokové platby 

 pokud je banka nucena nahradit finanční prostředky, které v důsledku selhání 

klienta neobdrţela, novým obchodem, jedná se o riziko náhradního obchodu 

 pokud dojde k selhání v době mezi uzavřením a vypořádáním obchodu, jedná se 

o riziko platby, toto riziko se týká většinou bank nebo jiných finančních 

institucí, které působí na finančních trzích 

 pokud klesne hodnota zajištění úvěru, je dluţník povinen jej doplnit na původní 

hodnotu, kdyţ tak neučiní, jedná se o riziko zajištění 

2.1.6.3. Zdroje krytí úvěrového rizika 

V případě, ţe dluţník není schopen splatit bance celou pohledávku a zajišťovací 

instrument nepokryje celou dluţnou částku, banka se dostává díky úvěrovým rizikům 
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do finanční ztráty. Aby tuto ztrátu mohla pokrýt, musí mít vytvořeny speciální finanční 

zdroje, které jí umoţní odepsat nedobytné pohledávky. Mezi tyto zdroje mohou patřit 

vytvořené opravné poloţky, rezervy, tiché rezervy nebo rezervní fond vytvářený ze 

zdaněného zisku. 

2.1.7. Pojištění úvěrů 

Výhodné podmínky pro získání úvěru umoţňují i lidem s niţšími příjmy získat úvěr a 

splácet měsíčně relativně nízké částky úvěru, avšak úvěrové pojištění by se mělo 

automatický stát součástí úvěru. 

Úvěrové pojištění sniţuje moţné negativní důsledky případného karambolu při splácení 

úvěru. Cenou za sníţení rizika je povinnost platit pojistné, které je však relativně nízké. 

Rozhodnutí a uzavření pojistky a jejích parametrů by mělo být zcela dobrovolné a mělo 

by být velice zodpovědné. Důleţité je se rozhodnout nejen o výběru pojistného 

produktu, ale také proti jakým rizikům se pojistím a na jakou částku. Důleţité je vzít 

v úvahu všechny okolnosti individuálního případu. 

Pokud je pojištění uzavřeno, velice se sniţuje riziko vzniku a hlavně následků nenadálé 

události. Za nenadálou událost se v případě úvěrů povaţuje riziko, ţe úvěr nebude řádně 

splacen a to můţe pak způsobit dluţníkovi či jeho pozůstalým váţně finanční problémy. 

Jak je výše zmíněno, tak výběr zda pojistit či ne poskytnutý úvěr by mělo být na 

svobodné vůli ţadatele. V českých podmínkách tomu tak ve většině případů není a o 

pojištění úvěru rozhoduje ve většině případů úvěrující banka zejména u hypotéčních 

úvěrů. Dluţník pak uzavírá pojistku, kterou mu přímo banka nabídne, aniţ by její 

nabídku měl moţnost zváţit a zvolit si sám jinou variantu. Dalším případem je ten, kdy 

banka pojištění úvěru nevyţaduje a dluţník se o něj uţ dále sám nezajímá. 

Konkrétně uţ jiţ zmíněných hypotéčních úvěrů, kde je ve většině případů pojištění 

povinnou součástí, v některých případech však není přímo nutné. V případě, ţe je 

hypotéční úvěr splácen z výnosů z pronájmu nemovitosti, na kterou byl úvěr poskytnut, 

nebylo by jeho splácení ohroţeno ztrátou příjmů pojištěného. Na druhou stranu splácení 

úvěru rodinnou s malými dětmi, která si na úvěr pořídila byt a nemá ţádné další úspory 

ani majetek. V takovém případě je pojištění úvěru zcela nezbytné. 
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Poţadavkem na povinné uzavření úvěrového pojištění banka řeší především svá rizika 

vzniku nesplácených úvěrů, které by jinak musela sloţitě vymáhat a zároveň na ně 

vytvářet rezervy. Uzavřením pojistné smlouvy toto riziko přenáší na pojišťovnu. Ţádná 

banka sice klienta vysloveně nenutí k vyuţití jediného konkrétního pojistného produktu 

jediné konkrétní pojišťovny, často se mu však více či méně snaţí vnucovat nabídku 

pojišťovny působící v rámci téţe finanční skupiny. Zkrátka co je doma, to se počítá. 

Někdy můţe být uzavření takovéto pojistky velmi výhodné, jindy méně. Vţdy záleţí na 

poţadavcích banky, vlastnostech konkrétní pojistky a pojistných podmínkách, ale 

zejména na okolnostech kaţdého konkrétního případu. Často přitom můţe být výhodné 

nezabývat se samostatně jen úvěrovým pojištěním, ale přistoupit k řešení této situace 

poněkud komplexněji – v rámci finančního plánování. Člověku, který se v této oblasti 

příliš nevyzná, se vyplatí obrátit se na některou z firem, které se zprostředkováním 

pojištění a dalších finančních produktů zabývají. I tady se však vyplatí notná dávka 

obezřetnosti. [14] 

Pokud nastane případ, ţe má ţadatel o úvěr jiţ ţivotní pojistku vyřízenu, je zbytečné 

uzavírat pojistku další. V takovém případě stačí pouze vinkulovat pojistné plnění ve 

prospěch banky, která nám poskytuje úvěr. Kdyţ ţadatel o úvěr ţádnou takovou 

pojistku nemá, tak chce samozřejmě vyhovět poţadavku banky, ale zároveň chce 

finančně zajistit rodinu pro případ nenadálých událostí. 

Základním kritériem při výběru pojišťovny je pak její renomé a finanční stabilita a to 

zejména pokud se jedná o pojištění s vyšší pojistnou částkou. Jde o to, aby pojišťovna 

byla schopna dostát svým budoucím závazkům. 

Ţivotní pojištění v současné době nabízí v České republice 17 pojišťoven. Nabízí 

mnoho produktů, které lze mimo jiné vyuţít jako úvěrové pojištění, avšak celá nabídka 

je velmi málo přehledná a těţko se v ní orientuje. Důvodem je odlišnost základních 

vlastností produktů, které jsou však velmi podobně nazvané. 

Pro pojištění úvěru je moţno tedy vyuţít úvěrové, rizikové nebo kapitálové pojištění.  
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2.1.8. Typy úvěrů pro podnikatele 

Fyzická osoba podnikatel ţádá banku o poskytnutí úvěru k zajištění financí pro své 

podnikatelské potřeby. Banky mohou nabídnout podnikatelům celou škálu úvěrů, pro 

získání jejich financí. Tyto úvěry se pak rozlišují dle doby splatnosti, způsobu zajištění, 

účelu, na který je úvěr poskytnut a také tím, kdo úvěr přijímá.  

Doba splatnosti rozděluje úvěry na krátkodobé, poskytnuté do jednoho roku, 

střednědobé poskytnuté od jednoho do pěti let a dlouhodobé úvěry na dobu delší neţ je 

pět let. 

Způsob zajištění pak člení úvěry na nezajištěné, coţ se týká pouze drobných 

spotřebitelských úvěrů. Zajištěné osobním zajištěním, kde se ručí osobně či depotní 

směnkou a zajištěním věcným v podobě zástavy movitých věcí, cese pohledávek atd. 

Účel, na který je úvěr poskytnut dělí úvěry na úvěry na pohledávky, na oběţné 

prostředky nebo na zásoby. 

2.1.8.1. Produktivní úvěry 

Provozní úvěry 

Úvěry na krytí provozních potřeb podnikatelů patří mezí nejběţnější úvěry tohoto typu. 

Pouţívají se k financování pohledávek za odběrateli, ať uţ jsou to odběratelé tuzemští čí 

zahraniční. Další moţné pouţití je na nákup zásob. U těchto typů úvěru musí klient 

banky dodrţet přesně účel stanovený v úvěrové smlouvě a dohodnutou výši úvěru. Není 

tedy moţné tímto úvěrem financovat například pohledávky po době splatnosti. Takto 

získanými prostředky se přímo hradí faktury za materiál nebo se převádí na bankovní 

účet klienta. 

Úvěr se splácí jednorázově nebo po částech, záleţí, jak je to sepsáno ve smlouvě. Banka 

většinou nabízí splácení v předem dohodnutých termínech, ve kterých se splácí nejen 

jistina, ale i úrok. Další moţností je splácení úroků měsíčně či čtvrtletně, zatímco jistina 

se splatí naráz aţ v den splatnosti úvěru. Splatnost úvěru, vzhledem k faktu, ţe jsou 

z něj financování oběţné prostředky, bývá většinou krátkodobá. 
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U úvěru na oběţné prostředky je pouţita metoda úvěrování podle stavu objektu, suma 

úvěru je limitována anticipovanou výši oběţných prostředků a kalkuluje se ve vztahu 

k předpokládanému stavu trţeb (denní průměr) a průměrné době splatnosti pohledávek. 

Krátkodobý úvěr na pohledávky bývá často dluţníkovi poskytován opakovaně ve 

stejném nebo niţším objemu, má tedy sice přetrţitý charakter, ale jeho revolvingová 

konstrukce výrazně přispívá k plynulosti klientovy reprodukce. Vyuţívá se např. 

k financování krátkodobě se opakujícího výkyvu v zásobách. [5, str. 297] 

Úvěry na sezónní náklady 

Tyto úvěry slouţí klientovi ke krytí případných výkyvů v nákladech. Poskytuje se pouze 

jako krátkodobý úvěr. Jeho výše je stanovena na základě předpokládané výše výkyvu. 

Klient si pak můţe zvolit způsob, jakým bude úvěr čerpat, zda to bude jednorázově 

nebo postupně a jeho splátky závisí na vývoji trţeb a nákladů klienta. Tento úvěr je pro 

klienta výhodný zejména proto, ţe mu umoţňuje, získat peněţní prostředky v období, 

kdy jeho výdaje jsou vyšší neţ příjmy. Stejně jako i provozního úvěru se prostředky 

z úvěru klienta přesouvají přímo na bankovní účet jeho obchodního partnera. 

Investiční úvěry 

Formou tohoto úvěru klient získá od banky prostředky na financování pořízení 

hmotného nebo nehmotného majetku. Tento úvěr banky mohou poskytnout na různě 

dlouhé doby splatnosti úvěru, avšak nejčastěji se poskytuje jako střednědobý čí 

dlouhodobý. Úvěr se čerpá postupně tak, ţe klient přímo překládá bance faktury od 

dodavatelů. Banka tedy málokdy poskytuje prostředky klientovi na jeho běţný účet, 

děje se tak pouze ve zvláštních případech. 

Největší výhodou tohoto úvěru pro klienta je moţnost realizace finančně náročných 

investičních záměrů s optimalizací jeho peněţních toků. 

Úvěry na provozní a investiční potřeby 

Účelem tohoto úvěru je spojení výhod úvěru na pohledávky a investičního úvěru. Na 

základě jedné úvěrové smlouvy je pak uzavřen úvěr, který je veden pouze na jednom 

úvěrovém účtu, avšak umoţňuje financovat rozdílné potřeby. Podmínkou je, ţe jedna 

z potřeb financování musí být vţdy hmotný investiční majetek. Klient banky pak můţe 
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na základě pouţití tohoto modelu společného úvěrování vyuţít záruky Českomoravské 

záruční a rozvojové banky. 

Úvěry pro přechodný nedostatek finančních prostředků 

Tento typ úvěrů slouţí klientům bank v případě, ţe mají nedostatek financí na krytí 

svých podnikatelských potřeb, které nevznikli jejich vlastní vinou. Aby banka klientovi 

poskytla tento druh úvěru, je nutná detailní finanční analýza, která má zjistit příčinu 

nedostatku financí. Úvěr je většinou poskytován jako krátkodobý a čerpá se 

jednorázově. Banky však tyto úvěry poskytnou pouze těm klientům, se kterými mají 

stabilní vztah a tato vzniklá finanční situace je u klienta pouze výjimkou. Jinak je jeho 

finanční situace příznivá. Takto získané prostředky by klient neměl pouţívat pro řešení 

dlouhodobých finančních problémů. 

Úvěry pro SME klientelu 

SME je zkratka pro Small and medium enterprises neboli malé a střední podnikatele, 

kterých je v České republice 90 – 95%. Proto se přibliţně od roku 2003 banky rozhodly 

začít soustředit na tento nově vymezený segment. 

Obsah tohoto segmentu vymezují jednotlivé peněţní instituce individuálně, pro ilustraci 

uvedeme jeden z přístupů, kdy banka jako SME klienty chápe: 

 fyzické osoby podnikající s obratem od 10 mil. Kč, 

 právnické osoby s obratem 10-300 mil. Kč, 

 obce a města (velká města jsou pochopitelně obsluhována v segmentu 

korporátní klientely), 

 bytová druţstva, 

 neziskové organizace. [5, str. 298] 

K obsluze těchto klientů dochází prostřednictvím specializovaných detailových 

poboček. Tyto pobočky po klientech chtějí pouze zjednodušenou dokumentaci a také se 

zredukovali podklady poţadované po klientech. 

2.1.8.2. Kontokorentní úvěry 

Tento typ úvěrů je v dnešní době velice vyuţívaným. Jeho vyuţití spočívá v moţnosti 

přejití do debetu na běţném účtu klienta. Klient banky má tedy u ní otevřen svůj běţný 
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neboli kontokorentní účet, na kterém mu banka přidělí úvěrový rámec, díky kterému 

můţe klient čerpat peníze variabilně. 

Aby klient mohl mít u banky otevřen takovýto účet, musí na něm soustředit svůj 

veškerý platební styk. Pohyb na účtu je tedy velice intenzivní, ale pro klienta přesto 

velice přehledný, díky komunikaci s bankou a získávání pravidelných výpisů. 

V případě, ţe účet vykazuje kladný neboli kreditní zůstatek, je klient vůči bance 

v pozici věřitele nikoliv dluţníka. Pokud však vyuţije jemu bankou přidělený úvěrový 

rámec, stává se vůči bance dluţníkem. Čerpat prostředky z tohoto účtu můţe klient 

pouze do výše stanoveného úvěrového rámce. Banka poskytne tento typ úvěru pouze 

klientům, jejichţ pohledávky jsou standardní. Tento typ úvěru je poskytován jako úvěr 

krátkodobý, klient z něj tedy kryje většinou pouze krátkodobé potřeby. 

Podnikatelé tento typ úvěru velice vyuţívají, protoţe je pro ně výhodný zejména díky 

pozitivnímu vlivu na jejich peněţní toky. Nevýhodou je vyšší cena tohoto úvěru. Větší 

náklady na tento typ úvěru souvisí s větší náročností pro banku. Banka totiţ musí při 

poskytování tohoto úvěru vyhradit ve svých zdrojích tu část financí, která odpovídá 

úvěrovému rámci klienta. V případě, ţe klient celou jemu poskytnutou část nevyčerpá, 

bankovní peníze jsou na jeho účtu nevyuţité, protoţe klient platí jen úrok z výše 

čerpané části úvěru. Aby pro banku nebyly kontokorentní úvěry nevýhodné, stanovuje 

si optimální rozsah úvěrového rámce, výhodného pro obě strany. Dále vyuţívá 

pohotovostní provizi, kterou klient musí platit, pokud určenou část úvěru nevyuţívá. 

Pokud naopak nastane situace, kdy klient bankou stanovený úvěrový rámec překročí, 

toto nepovolené překročení neboli debet je mu pak úročeno sankční sazbou. Součástí 

ceny kontokorentního úvěru je obvykle i tzv. obratová provize, jeţ má bance pokrýt 

náklady spojené s vedením účtu. Bývá stanovena jako procento z té strany účtu, která 

vykazuje větší obrat. [5, str. 306] 

2.1.8.3. Eskontní úvěry 

Eskontní úvěr je typ krátkodobého úvěru. Spočívá v odkoupení směnky bankou od 

klienta. Banka tuto směnku odkupuje ještě před její splatností a sráţí si úrok neboli 

diskont. Tento diskont si sráţí za dobu od eskontu směnky aţ do dne její splatnosti.  
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Pokud se banka rozhodne směnku eskontovat, přecházejí na ní všechna práva a 

povinnosti související se směnkou. Eskontní úvěr poskytuje banka klientovi, od něhoţ 

směnku odkoupila ve výši, která je určena částkou na směnce a taktéţ na dobu, která je 

určena na směnce. Úvěr je pak splacen směnečníkem v den splatnosti směnky. Banka na 

základě smluvní dohody mezi ní a klientem stanovuje výši úroků z eskontního úvěru. 

Celkové náklady pro klienta jsou tvořeny následujícími poloţkami: 

 úrok stanovený na základě diskontní úrokové sazby obchodní banky, 

 eskontní (diskontní) provize, 

 související poplatky a výlohy. [3, str. 140] 

Pokud se banka rozhodne, ţe si směnku nenechá proplatit směnečným dluţníkem, můţe 

směnku reeskontovat neboli odprodat dalším subjektům. 

Technika poskytování eskontního úvěru je zaloţena na tom, ţe banka zpravidla 

neodkupuje od svého klienta jedinou směnku, ale jedná se o průběţný odkup směnek. 

Banka stanoví klientovi podle jeho bonity eskontní rámec, do kterého je ochotna od 

klienta odkupovat průběţně směnky. Neboli tento rámec představuje maximální objem 

směnečných pohledávek, které na banku daný klient můţe eskontovat. Rámec má 

obvykle revolvingový charakter, to znamená, ţe zaplacením určité směnky v době 

splatnosti se rozšiřuje prostor pro eskont nových směnek. [1, str. 285] 

Výhodou eskontních úvěrů je rychlost tohoto úvěru a relativně nízká úroková sazba. 

Samotná směnka je v tomto případě zajištěním úvěru, proto není ani ţádné jiné 

poţadováno. Největší nevýhodou je u eskontování cizí směnky riziko, ţe dluţník 

nezaplatí a podnikatel je pak povinen splatit bance eskontní úvěr za něj. 

2.1.8.4. Dodavatelsko-odběratelské úvěry 

Dodavatelský úvěr je obchodní úvěr, který vznikne při dodání zboţí nebo sluţeb na 

fakturu. Je poskytován dodavatelem odběrateli ve formě odloţené platby. 

Odběratelský úvěr je naopak záloha poskytnutá odběratelem dodavateli. Tato záloha je 

brána jako část ceny, kterou odběratel platí dříve, neţ je mu dodáno zboţí či sluţba. 
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2.1.8.5. Hypotéční úvěry 

Hypotéční úvěr neboli v našem případě podnikatelská hypotéka je určena na výstavbu, 

pořízení a opravu nemovitostí, které jsou určeny k podnikání. Typickým znakem tohoto 

úvěru je jeho zajištění zástavním právem k nemovitosti. Jedná se o úvěry dlouhodobé, 

kde se doba splatnosti pohybuje mezi 5 – 20 roky. Podnikatel můţe úvěr čerpat buď 

celý najednou, nebo postupně. Splácí se pravidelnými konstantními anuitami. 

Úroková sazba těchto úvěrů bývá většinou niţší a to díky kvalitnímu zajištění a 

příspěvků státu fyzickým osobám. Sazba bývá odvozena od ceny zdrojů, které banka 

pouţívá k jejich refinancování. Banky nejčastěji získávají své zdroje na tyto úvěry emisí 

hypotéčních zástavních listů. Úroková sazba pak bývá nejčastěji stanovena jako pevná 

sazba nebo pohyblivá sazba, která je závislá na vývoji trţních úrokových sazeb. 

2.1.8.6. Další formy financování 

Úvěry spojené s exportem 

Pokud podnikatelé vyváţí své produkty do zahraničí, je nezbytné mít jednané 

odpovídající podmínky financování a to zajišťují především banky. České banky takto 

získávají pro podnikatele neboli domácí exportéry refinanční zdroje s nízkými náklady a 

určitou dobou splatnosti na zahraničních trzích. 

Banky takto poskytují podnikatelům informace o firmách, se kterými obchodují 

prostřednictvím korespondenčních bank. Zprostředkovávají jim obchodní kontrakty. 

Propagují je v zahraničí prostřednictvím filiálek a reprezentací banky. Konzultují s nimi 

ještě před uzavřením smlouvy se zahraničním obchodním partnerem, která zahraniční 

banka je nejvhodnější, dále platební a úvěrové podmínky kontraktu. Doprovázejí 

podnikatele ve všech fázích jednání od přípravy aţ po realizaci. Banky také poskytují 

různé produkty exportního financování jako platební a zajišťovací instrumenty: šeky, 

směnky, dokumentární inkasa, dokumentární akreditivy, bankovní záruky aj. 

Mezi specializované produkty bank, které financují vývoz, patří vývozní dodavatelský 

úvěr, vývozní odběratelský úvěr, exportní předfinancování, krátkodobý úvěr na bázi 

pojistky EGAP a úvěrová linka. 
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Faktoring a forfaiting 

Faktoring a forfaiting se řadí mezi tzv. alternativní formy financování. Oba způsoby 

financování probíhají odkupem pohledávek z iniciativy věřitele bez jeho zpětného 

postihu. Faktoring je odkup krátkodobých pohledávek se splatností do 180 dnů, oproti 

tomu forfaiting se zabývá odkupem pohledávek dlouhodobých. 

Faktoring je poskytován specializovanými společnostmi, které jsou součástí bankovní 

finanční skupiny nebo jsou prostřednictvím bank pouze refinancovány. Tyto společnosti 

odkupují pohledávky a poskytují proti nim finanční prostředky v jejich hodnotě a 

zároveň přebírají veškerou správu těchto pohledávek. Faktoringová společnost 

neprovádí jednorázové transakce s jednotlivými pohledávkami, ale dlouhodobou 

smluvně přesně vymezenou spolupráci, na jejímţ základě se zpravidla postupují veškeré 

pohledávky, o které se faktor stará aţ do jejich úhrady. Poskytuje tak podnikateli 

finanční prostředky, protoţe je mu vyplacena částka v hodnotě 80 – 90% pohledávky, 

dále faktor účtuje úroky, provizi a případné náklady. Zároveň z podnikatele snímá 

riziko z platební neschopnosti odběratele. [5, str. 311] 

Forfaiting se orientuje na zahraniční obchodní oblasti. Jde o odkup pohledávek na 

diskontní bázi, přičemţ jde o pohledávky zajištěné bankovní zárukou. Pohledávky musí 

mít dobu splatnosti vyšší neţ půl roku a musí být ve volně směnitelných měnách. 

Forfaitér tedy na rozdíl od faktora podléhá kromě úvěrového rizika, i riziku měnovému 

nebo riziku změny úrokové sazby.  
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2.2. Úvěrové trhy 

2.2.1. Trh primární a sekundární 

Segmenty finančního trhu jsou peněţní, kapitálový a úvěrový trh. Pro členění těchto 

segmentů je důleţité vědět, zda prodej instrumentu je prvotní nebo byl jiţ dříve 

emitován. Trhy pak členíme na primární a sekundární. 

K prvotní emisi instrumentů dochází na primárním trhu. Tato prvotní emise znamená 

například prodej nově emitovaných dluhopisů nebo akcií, ale hlavně se tam řadí i úvěr 

poskytnutý bankou klientovi. Klient banky neboli příjemce úvěru tak získá kapitál a 

zavazuje se, ţe dodrţí určité stanovené podmínky. Tyto podmínky obnášejí v případě 

poskytnutí úvěru platbu úroku a splacení úvěru. Na druhé straně banka poskytuje svůj 

kapitál a získává určitá práva. 

Pokud byly instrumenty jiţ dříve emitované, k jejich obchodům pak dochází na 

sekundárním trhu. Na tomto trhu mohou investoři prodávat za trţní cenu své 

instrumenty zakoupené na primárním trhu. Význam sekundárních trhů spočívá zejména 

v tom, ţe umoţňují investorům získat v případě potřeby investovaný kapitál před 

původně sjednanou splatností, neboli zvyšují likviditu finančních instrumentů. Na 

základě nabídky a poptávky určují cenu daného instrumentu, které je i vodítkem pro 

stanovení cen na primárním trhu. [3, str. 97] 

2.2.2. Úvěrový trh 

Úvěrový trh se skládá ze systému institucí a instrumentů, které zajišťují chod kapitálu 

mezi bankami a veřejností na úvěrovém principu. Řadí se sem i poskytování úvěrů mezi 

bankami navzájem. Vše funguje na principu umisťování přebytku finančních zdrojů do 

bank od finančních institucí, které jich mají přebytek. Tyto vklady jsou většinou 

střednědobé nebo dlouhodobé. 

Dominantní úlohu na úvěrovém trhu hrají komerční banky. Na jedné straně přijímají 

nejrůznější formy vkladů od svých klientů, kterými jsou především domácnosti, 

významná část připadá i na podnikový a veřejný sektor. Na druhé straně poskytují 

banky na vlastní účet různé druhy úvěrů, jejichţ výrazně největší objem plyne do 

podnikového sektoru. [3, str. 100] 
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Obchodování na úvěrovém trhu se řídí podle obecně platných právních norem pro 

obchodní vztahy, nedá se tedy říct, ţe by byly řízeny jednotnými pravidly. Jednotlivé 

obchody si mezi sebou příslušné subjekty domlouvají sami a stejně tak jejich podmínky. 

Instrumenty, se kterými se obchoduje na kapitálovém trhu, mají výrazně vyšší likviditu, 

neţ je likvidita úvěrových smluv. Je tomu tak zejména proto, ţe jednotlivé úvěrové 

smlouvy mají individuální charakter. 

Zvláště u trhu firemních úvěrů je typickým znakem jejich účelové směřování, banka má 

tak moţnost, na rozdíl od subjektů kapitálového trhu, kontrolovat účel, na který se 

vyuţijí. 

Typickým znakem pro úvěrový trh je přítomnost informační asymetrie, subjekty 

působící na tomto trhu také velmi ovlivňuje. Jde o to, ţe jedna strana má více informací 

o probíhající transakci neţ strana druhá. 

Kaţdý subjekt hospodařící na úvěrovém trhu by si měl být vědom úvěrového rizika 

s obchodováním na tomto trhu spojeném. Banky sniţují úvěrové riziko vyuţíváním 

bankovního managementu, aby tak předešli negativním dopadům na jejich hospodaření.  



28 

 

2.3. Úvěrová druţstva 

V té samé době, kdy začaly vznikat spořitelny, vznikla i úvěrová druţstva. Jejich 

základní charakteristikou je libovolný počet členů, kteří provozováním úvěrových 

obchodů podporují hospodaření druţstev. Tato druţstva vznikla zejména na pomoc 

občanům a drobným podnikatelům k získání úvěru. 

Zvláštnosti obchodů úvěrových druţstev: 

 kaţdý druţstevník vkládá do druţstva svůj podíl, který pak tvoří vlastní kapitál 

druţstva, na vlastním kapitálu druţstva se pak dále podílí ještě akumulované 

zisky z přebytku hospodaření, 

 politika úvěrových druţstev je zaloţena pouze na neriskantním obchodování, 

 v pasivních obchodech přicházejí v úvahu všechny druhy peněţních vkladů. 

Jejich struktura kolísá mezi skladbou stejných operací obchodních bank a 

spořitelen tzn. proti obchodním bankám, mají větší podíl úspory a proti 

spořitelnám krátkodobé peněţní vklady, 

 v aktivních obchodech se vzhledem k druhu klientely vyskytují téměř všechny 

druhy bankovních úvěrů: směnečné, kontokorentní, hypotekární, spotřební 

půjčky ad. V posledním období vzrůstá v aktivních obchodech podíl 

střednědobých půjček, [6, str. 32] 

 úvěrová druţstva působí většinou na menším území, úvěrová druţstva smí 

aktivně obchodovat pouze se svými členy, avšak vklady mohou přijímat i od 

nečlenů.  
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2.4. Vliv centrální banky na úvěry 

2.4.1. Pravidla úvěrové angažovanosti 

Banky mají stanovené limity u některých druhů úvěrů. Tyto limity vyplívají z obecných 

pravidel obchodování v trţních ekonomikách. Je to určitý nástroj regulace úvěrů, avšak 

liší se od úvěrových limitů stanovených centrální bankou. Hlavím cílem tohoto pravidla 

je zabezpečit určitý stupeň diverzifikace bankovních aktiv, tak aby banky nebyly příliš 

ohroţeny úvěrovým rizikem. Tato pravidla obsahují stanovení limitu úvěrů pro jednoho 

klienta, skupině propojených klientů, akcionářů, členů vedení, zaměstnanců a poboček. 

Dle Basilejského výboru bankovního dohledu je bezpečné poskytnout jednomu 

klientovi 25% vlastního a dodatkového kapitálu banky. Pokud by banka uvaţovala o 

překročení této hranice, musela by mít schválení od centrální banky. 

2.4.2. Vliv centrální banky na úroveň krátkodobé úrokové míry 

V úvěrovém transmisním mechanismu měnové politiky hraje roli operativního kritéria 

krátkodobá úroková míra, jejímţ reprezentantem obvykle bývají vybraná úroková sazba 

z krátkodobých úvěrů v ekonomice, průměr úrokových sazeb z krátkodobých úvěrů na 

mezibankovním trhu nebo průměr úrokových sazeb na peněţním trhu. Z této konstrukce 

současně vyplývá, ţe jde o nominální veličinu. [2, str. 220] 

Z bilance centrální banky nelze její vliv na krátkodobou úrokovou míru rozpoznat. 

Hlavní vliv na úrokovou míru má vztah mezi nabídkou a poptávkou na trzích, vliv 

centrální banky je brán pouze jako nepřímý. 

Vliv centrální banky na krátkodobé úrokové míry můţe být způsoben následovně: 

 operacemi centrální banky s cennými papíry, které přímo ovlivňují rezervy bank 

a zároveň mají vliv na trţní nabídku a poptávku a tak dochází k poklesu 

krátkodobých úrokových měr 

 nákupy cenných papírů centrální bankou za vyšší cenu, coţ způsobí pokles 

úrokové míry 

 prodej cenných papírů centrální bankou vedoucí ke sníţení rezerv a sníţení ceny 

cenných papírů a tím pádem k růstu krátkodobé úrokové míry 

 změny úrokových sazeb z úvěrů centrální banky 
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 změny úrokových sazeb vyhlašovaných centrální bankou při operacích na 

volném trhu 

 nákup zahraničních měn centrální bankou od domácích bank za domácí měnu 

 změny povinných minimálních rezerv obchodních bank 

2.4.3. Nástroje centrální banky 

Centrální banka v roli banky bank vyuţívá řadu nástrojů k prosazování svých měnově 

politických cílů. Tyto nástroje mají pak obvykle dopad na úvěrový potenciál bank a 

jejich hospodaření. 

2.4.4. Diskontní sazba 

Nejdůleţitější úrokovou sazbou, kterou centrální banka vyhlašuje je právě diskontní 

sazba. Důleţitá je zejména proto, ţe je to sazba, za kterou centrální banka půjčuje 

obchodním bankám úvěry. Pokud centrální banka zvýší diskontní sazbu, obvykle dojde 

k nárůstu úrokových nákladů bank. 

2.4.5. Úvěry centrální banky 

I centrální banka poskytuje úvěry, nikoliv však veřejnosti, ale bankám. Rozdílů mezi 

úvěry obchodních bank občanům a centrální banky ostatním bankám je celá řada. Liší 

se účelem, na který jsou poskytovány, úrokovou sazbou i jejich splatností. Základní 

princip spočívá v tom, kolik centrální banka poskytne úvěrů bankám, o tolik se jim 

zvýší jejich likvidní rezervy, a o tolik více mohou, poskytnou úvěrů svým klientům. 

2.4.6. Úvěrové kontingenty a úrokové limity 

Úvěrové kontingenty předepisované centrální bankou bankám představují v absolutním 

vyjádření maximální objem úvěrů, který mohou banky svým klientům poskytnout. 

Znamenají přímé omezení rozsahu úvěrových operací, a tedy de facto i objemu výnos 

nesoucích aktiv. 

Úrokové limity předepisují bankám závazné maximální úrokové sazby z bankou 

poskytovaných úvěrů či přijímaných depozit. Limitují bankám do určité míry výši 

čistého úrokového výnosu z daného objemu vkladů a úvěrů. [1, str. 71] 

Dalšími nástroji centrální banky jsou operace na volném trhu a stanovení povinných 

minimálních rezerv.  
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3. Parciální cíl č. 1 

3.1. Úvěry fyzický osob podnikatelů 

Kaţdý podnikatel, zvláště pokud podniká jako osoba samostatně výdělečně činná dále 

OSVČ, musí být při řešení otázek ohledně svých financí velice opatrný. Při rozhodování 

o financích pro konkrétní podnikatelskou činnost je nejdůleţitější zváţení veškerých 

rizik, která mohou v této spojitosti nastat. Jako nejméně riziková varianta získání 

prostředků na podnikání pro OSVČ se jeví získání úvěru od bankovních institucí. Avšak 

podnikatel musí zváţit ještě několik dalších aspektů. Je potřeba se rozhodnout, ve které 

bance bude nejvýhodnější ţádat o úvěr, dále pak kolik je vůbec schopen splácet a při 

jaké úrokové sazbě, jestli unese tíhu zadluţení, která mu tím vznikne. 

V následujících modelových příkladech jsou popsány tři ţádosti o úvěr OSVČ a 

následné nabídky variant úvěrů od několika bankovních institucí konkrétně Raiffeisen 

bank, Komerční banky a UniCredit bank v soudobých podmínkách v České republice. 

Jednotlivé nabídky jsou vţdy na závěr vyhodnocené a je zvolena ta nejpřijatelnější pro 

konkrétní modelovou ţádost o úvěr. Hlavními aspekty hodnocení jednotlivých ţádostí 

jsou výše měsíční splátky úvěru, výše roční úrokové sazby a ostatní poplatky spojené 

s úvěrem. 

3.1.1. Modelová žádost č. 1 

Pan Prokop podnikající v oblasti výroby a prodeje nábytkových dílců se rozhodl 

zakoupit nový stroj pro lepení voštinových desek v hodnotě 450 000 Kč. Z vlastních 

prostředků má našetřeno 100 000 Kč a na zbytek ţádá úvěr ve výši 350 000 Kč. Pan 

Prokop je ţenatý a nemá ţádné děti. V bankách nemá ţádné závazky. Údaje pro výpočet 

nabídky úvěru získány na základě daňového přiznání v příloze č. 1. 

3.1.1.1. Raiffeisen bank nabídka č. 1 

Raiffesen bank pro tento příklad nabídla dva typy neúčelových úvěrů místo klasických 

podnikatelských úvěrů s nabídkou výhodnějších úrokových sazeb. 

V prvním případě se tedy jedná o neúčelový úvěr s názvem hypotéční kontokorent, kde 

by byl pan Prokop povinen poskytnout nějakou zástavu. Odhadovaná hodnosta 

nemovitosti určené k zástavě činí 1 000 000 Kč. Při splácení úvěru v jiţ zmíněné výši 
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350 000 Kč po dobu 10 let by měsíční anuitní splátka činila 3 800 Kč. Předpokládaná 

roční pevná úroková sazba by se pak vyšplhala na 5,51%. Další poplatky s úvěrem 

spojené jsou poplatek za správu úvěru ve výši 150 Kč za měsíc a jednorázový poplatek 

za poskytnutí úvěru činí 3 000 Kč. Podrobně vše znázorněno v příloze č. 2. 

Tab. 1: Shrnutí nabídky Raiffeisen bank č. 1/1 

Výše úvěru v 

Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

350 000 10 5,51 3 800 

Zdroj: vlastní tvorba 

Tab. 2: Další varianty délky splácení hypotéčního kontokorentu modelace č. 1 

Počet let splácení 15 20 30 

Minimální příjem 

ţadatele v Kč 

15 000 15 000 15 000 

Měsíční anuitní 

splátka v Kč 

2 862 2 410 1 989 

Zdroj: vlastní tvorba 

Tento tzv. Hypotéční kontokorent je jako typ neúčelového úvěru poskytován fyzickým 

osobám pouze na úvěr vyšší neţ 300 000 Kč. Výhodou úvěru je způsob jeho 

postupného čerpání, přičemţ v období čerpání lze opětovně čerpat jiţ uhrazenou splátku 

jistiny. Úvěr je tedy poskytován jako rámec. Úroky se v období čerpání splácí pouze 

z vyčerpané části a poté měsíčními anuitními splátkami. 

Ve druhém případě jde opět o neúčelový úvěr se zástavou typ univerzál, kterému se 

jinak také říká Americká hypotéka. Odhadnutá hodnota zastavěné nemovitosti činí 

1 000 000 Kč.  Při splácení úvěru ve výše 350 000 Kč po dobu 5 let by výše anuitní 

měsíční splátky dosáhla 7 095 Kč, při roční pevné úrokové sazbě 7, 99 %, která však 

bude platit pouze po dobu dvou let. Po skončení této doby by byla panu Prokopovi 

nabídnutá nová úroková sazba pro stejně dlouhé období splatnosti. Měsíční poplatek za 

správu úvěru by opět činil 150 Kč, ovšem nejsou zde ţádné poplatky za jeho poskytnutí. 

Podrobně vše znázorněno v příloze č. 3. 
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Tab. 3: Shrnutí nabídky Raiffeisen bank č. 1/2 

Výše úvěru v 

Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

350 000 5 7,99 7 095 

Zdroj: vlastní tvorba 

Tab. 4: Další varianty délky splácení typu univerzál modelace č. 1 

Počet let splácení 10 15 20 

Minimální příjem 

ţadatele v Kč 

15 000 15 000 15 000 

Měsíční anuitní 

splátka v Kč 

4 245 3 343 2 925 

Zdroj: vlastní tvorba 

Americkou hypotéku je tedy moţné vyuţít k financování libovolného záměru, pokud 

nestačí finance poskytnuté prostřednictvím klasického úvěru. Americká hypotéka pak 

zajišťuje získání vyšší částky úvěru a navíc niţší částky úrokové sazby díky zajištění 

úvěru nemovitostí. 

3.1.1.2. Komerční banka nabídka č. 1 

Pro tuto modelovou situaci banka nabídla typ úvěru s názvem Profiúvěr FIX. Je to 

podnikatelský úvěr, u kterého jsou splátky po celou dobu splácení fixní a stejně tak výše 

roční úrokové sazby. Při poskytnutí úvěru na poţadovanou výši 350 000 Kč a při délce 

splácení po dobu 5 let bude splátka úvěru činit 7 821 Kč a úrok se v tomto případě 

vyšplhal na 12,2 % ročně. Zřízení úvěru je zdarma a za vedení úvěrového účtu se bude 

platit 300 Kč/měsíc. 
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Tab. 5: Shrnutí nabídky Komerční banky č. 1 

Výše úvěru v 

Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

350 000 5 12,2 7 821 

Zdroj: vlastní tvorba 

Tab. 6: Další varianty délky splácení Profiúvěru FIX modelace č. 1 

Počet roků/let 

splácení 

1 2 3 4 

Roční úroková 

sazba v 

procentech 

10,9 11,5 11,5 12,2 

Měsíční 

anuitní 

splátka v Kč 

30 918 16 395 11 542 9 252 

Zdroj: vlastní tvorba 

Prostřednictvím tohoto úvěru můţe OSVČ financovat nákup oběţných prostředků i 

hmotného majetku a provozních potřeb. Čerpat úvěr lze jednorázově nebo postupně. 

Tento typ úvěru Komerční banka speciálně nabízí malým a středním podnikatelům. 

3.1.1.3. UniCredit bank nabídka č. 1 

Banka nabídla typ produktu s názvem Rychlý investiční úvěr, který je určen zejména 

pro podnikatele a menší firmy. Poţadovaný úvěr ve výši 350 000 Kč by se splácel po 

dobu 5 let. Měsíční splátka činí 7119 Kč a je fixovaná na jeden rok. Roční úroková 

sazba se vyšplhala na 6,6 %. Poplatek za poskytnutí úvěru dále činí 5 000 Kč a měsíční 

poplatek bance za vedení úvěru 300 Kč. 

Jakmile skončí klientovi roční fixace splátek, bude se část úroku ve splátkách odvíjet od 

aktuálních úrokových sazeb UniCredit bank. Tyto sazby se následně odvíjejí od 

obchodní politiky UniCredit bank a současné ceny peněz na trhu. Banka poté pan 

Prokopovi nabídne minimálně měsíc před koncem fixace novou aktuální úrokovou 

sazbu. V takovém případě je dobré rozhlédnout se i po sazbách konkurenčních bank, a 

pokud budou niţší neţ sazba nabízená, tak úvěr případně refinancovat za levnější sazbu. 
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Tab. 7: Shrnutí nabídky UniCredit bank č. 1 

Výše úvěru v 

Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

350 000 5 6,6 % 7 119 

Zdroj: vlastní tvorba 

3.1.1.4. Vyhodnocení nabídky č. 1 

Na základě vyhodnocení nabídek jednotlivých bankovních institucí, vychází nejlépe 

nabídka od UniCredit bank. 

Raiffeisen bank zvolila pro pana Prokopa nabídky dvou typů neúčelových úvěrů na 

místo klasických podnikatelských úvěrů, u kterých by roční úroková sazba byla 

podstatně vyšší. Přesto se úrok druhé nabídky při 5 letech splácení vyšplhal na 7,99 %. 

Úroková sazba u Komerční banky byla ještě o něco vyšší a to aţ 12,2 %. Výhodnější 

sazby by bylo moţné dosáhnout pouze ze předpokladů, ţe by buď pan Prokop měl u 

Komerční banky běţný účet, coţ nemá. Anebo pokud by byl schopen splatit úvěr do 

jednoho roku. Potom se sazba úvěru pohybuje od 5% do 8% v závislosti na bonitě 

ţadatele. 

Nejlepší variantou je tedy nabídka od UniCredit bank. Banka nabídla úvěr s názvem 

Rychlý investiční úvěr, určený přímo pro malé podnikatele. Splácet se bude po dobu 5 

let. Počáteční úrok je pouhých 6,6 % při měsíční splátce 7 119 Kč. Tato úroková sazba, 

jak jiţ bylo zmíněno výše při popisu nabídky, je fixována na dobu jednoho roku. Poté 

bude změněna na základě aktuální sazby UniCredit bank. Výhodou je, ţe nová úroková 

sazba můţe být niţší neţ původních 6,6 %. Pokud by sazba nebyla pro klienta výhodná, 

můţe si zjistit aktuální sazby konkurenčních bank a refinancovat úvěr odjinud. 
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Tab. 8: Sazebník poplatků investičních úvěrů UniCredit bank 

Účel poplatku Výše poplatku 

Poskytnutí a vedení úvěru 

Podání a vyhodnocení ţádosti o 

úvěr 

Bez poplatku 

Poskytnutí úvěru (i v případě 

obnovy úvěru) 

0,5 % z objemu úvěru 

min. 5 000 Kč, max. 25 000 Kč 

Správa a vedení úvěru měsíčně 300 Kč2) 

Čerpání úvěru na základě návrhu 

na vklad zástavního 

práva do katastru nemovitostí 

1 000 Kč 

Změna smluvních podmínek 

Změna smluvních podmínek z 

podnětu klienta 

5 000 Kč 

Změna smluvních podmínek – 

dodatečné sjednání 

úvěrového pojištění Cardif 

bez poplatku 

Kompenzační poplatek za 

nedodrţení smluvního plánu 

čerpání3) 

0,3 % 

Kompenzační poplatek z nečerpané 

částky úvěru4) 

(Klientská sazba – Diskontní 

sazba) min. 1 % 
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Kompenzační poplatek za 

mimořádnou částečnou/úplnou 

předčasnou splátku úvěru5) 

(Klientská sazba – Diskontní 

sazba) min. 1 % 

Ostatní sluţby 

Poradenství nebo úkony nad rámec 

standardních sluţeb 

250 Kč za kaţdých započatých 30 

minut 

Oznámení o neuhrazení splátky 30 Kč 

I. Upomínka (při neplnění 

smluvních podmínek) 

350 Kč 

II. Upomínka (při neplnění 

smluvních podmínek) 

500 Kč 

Výzva k úhradě pohledávky 650 Kč 

Výzva k úhradě celkové 

pohledávky 

1 000 Kč 

Zdroj: UniCredit bank,UniCredit bank Sazebník-úvěry [online].[cit. 2011-04-21]. Dostupný z: 

<http://www.unicreditbank.cz/cz/sazebnik/podnikatele/uvery.html> 

 

3.1.2. Modelová žádost č. 2 

Pan Svoboda vlastní několik skladových prostor a dále distribuuje a prodává dodané 

zboţí. V rámci jeho podnikatelské činnosti potřebuje zakoupit novou dodávku na 

rozvoz zboţí v hodnotě 400 000 Kč. Z vlastních zdrojů má 40 000 Kč a na zbylou část 

si ţádá o úvěr v hodnotě 360 000 Kč. Údaje pro výpočet nabídky úvěru získány na 

základě daňového přiznání pana Svobody obsaţeného v příloze č. 4. 

3.1.2.1. Raiffeisen bank nabídka č. 2 

Pro tento případ Raiffeisen bank navrhla typ neúčelového úvěru tzv. Hypotéční 

kontokorent. Ke zřízení zástavního práva byla zvolena nemovitost, jejíţ hodnota byla 
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odhadnuta na 840 000 Kč. Potom by při úvěru v hodnotě 360 000 Kč předpokládaná 

roční úroková sazba dosáhla 5,51%. Při splácení úvěru po dobu 5 let by měsíční anuitní 

splátka činila 6 794 Kč. Jako doplňující by zde byl dále poplatek za měsíční správu 

úvěru ve výši 150 Kč a jednorázový poplatek za vedení úvěru ve výši 3 000 Kč. 

Podrobně je celá nabídka úvěru znázorněna v příloze č. 5. 

Tab. 9: Shrnutí nabídky Raiffeisen bank č. 2 

Výše úvěru v 

Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

360 000 5 5,51 6 794 

Zdroj: vlastní tvorba 

Tab. 10: Další varianty délky splácení hypotéčního kontokorentu modelace č. 2 

Počet let 

splácení 

10 15 20 30 

Minimální 

příjem ţadatele 

v Kč 

15 000 15 000 15 000 15 000 

Měsíční anuitní 

splátka v Kč 

3 819 3 418 2 878 2 376 

Zdroj: vlastní tvorba 

3.1.2.2. Komerční banka nabídka č. 2 

Pro tuto situaci banka nabídla opět typ úvěru pro malé a střední podnikatele Profiúvěr 

FIX. Úvěr by se splácel po dobu 5 let a to splátkou ve výši 8 045 Kč při roční úrokové 

sazbě, která dosáhla 12,2 %. Poskytnutí úvěru je bez poplatků, pouze za vedení 

úvěrového účtu se platí 300 Kč/měsíc. 

Tab. 11: Shrnutí nabídky Komerční banky č. 2 

Výše úvěru v 

Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

360 000 5 12,2 8 045 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Tab. 12: Další varianty délky splácení Profiúvěru FIX modelace č. 2 

Počet roků/let 

splácení 

1 2 3 4 

Roční úroková 

sazba v 

procentech 

10,9 11,5 11,5 12,2 

Měsíční 

anuitní 

splátka v Kč 

31 801 16 863 11 872 9 516 

Zdroj: vlastní tvorba 

3.1.2.3. UniCredit bank nabídka č. 2 

Pro poskytnutí investičního úvěru u UniCredit bank je podmínkou mít minimálně 20 % 

vlastních zdrojů z investice. Tuto podmínku pan Svoboda nesplňuje. Automobil, na 

který je úvěr určen stojí 400 000 Kč a pan Svoboda má pouze 40 000 Kč vlastních 

zdrojů neboli pouze 10 % nikoliv poţadovaných 20 %. 

Další moţností by bylo financování investice krátkodobým provozním úvěrem 

(neúčelovým) na jeden rok, kde se ale roční úroková sazba pohybuje kolem 9 % a to by 

bylo příliš drahé. 

Řešením banky bylo tedy v tomto případě poslání pana Svobody do sesterské 

společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., která mu poskytne nabídku levnějšího úvěru. 

Zpracování celé nabídky od UniCredit Leasing CZ, a. s. je uvedeno ve třetí kapitole 

diplomové práce s názvem Leasing pro podnikatele. Následuje pouze tabulka se 

shrnutím poskytnutého úvěru. 

Tab. 13: Shrnutí nabídky UniCredit leasing č. 2 

Výše úvěru v 

Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

360 000 5 9,34 7 533 

Zdroj: vlastní tvorba 



40 

 

3.1.2.4. Vyhodnocení nabídky č. 2 

Komerční banka má pro podnikatele v rámci účelových úvěrů velice nevýhodnou 

úrokovou sazbu. V případě pana Svobody aţ 12,2 %. Úroková sazba se odvíjí od bonity 

klienta a sjednaní běţného účtu minimálně po dobu 6 měsíců, coţ Pan Svoboda nemá. 

UniCredit bank doporučila panu Svobodovi obrátit se na jejich sesterskou společnost 

UniCredit Leasing, která mu poskytne úvěr za výhodnějších podmínek neţ banka. 

Zároveň UniCredit bank ani nemůţe panu Svobodovi poskytnout úvěr, protoţe 

nesplňuje základní podmínku pro poskytnutí účelových úvěrů a to alespoň 20% 

vlastních prostředků z ceny pořízení automobilu. UniCredit Leasing nakonec nabídla 

úvěr s úrokem ve výši 9,34 %. 

Nejvýhodnější nabídku pro tento případ navrhla Raiffeisen bank. Banka nabízí 

neúčelový úvěr tzv. Americkou hypotéku bez poplatku za poskytnutí úvěru na 5 let se 

splátkou 6 794 Kč/měsíc a úrokovou sazbou 5,51 %. Nevýhodou je ručení zastavěnou 

nemovitostí, kterou je pro tento případ rekreační chata v hodnotě 840 000 Kč, avšak 

právě díky tomu je u tohoto typu úvěru nejniţší úroková sazba. 

Tab. 14: Úrokové sazby hypoték Raiffeisen bank 

Typy hypoték Minimální úrokové sazby pro jednotlivé fixace v procentech 

 1 rok 2 

roky 

3 

roky 

4 

roky 

5 let 6 let 7 let 10 

let 

15 

let 

Americká hypotéka 

Univerzál-úvěr na 

cokoliv 

8,59 8,59 8,19 8,19 8,29 8,29 8,29 8,29 8,29 

Americká hypotéka 

univerzál-při sdělení 

účelu 

7,59 7,59 7,19 7,19 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 

Hypotéka bez 

dokládání příjmů-

neúčelová 

9,40
1)

 9,84 10,09 10,23 10,38 10,52 10,53 10,78 11,20 

Zdroj: Raiffeisen bank, Raiffeisen bank Úrokové sazby hypoték [online].[cit. 2011-04-24]. Dostupný z: 

<http://www.raiffeisenbank.cz/osobni-finance/hypoteky/vse-o-hypotekach/urokove-sazby-hypotek/> 

1) úroková sazba s fixací na jeden rok se mění denně 
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3.1.3. Modelová žádost č. 3 

Paní Krátká 38 let vlastní ţivnostenské oprávnění v oblasti masáţí. Jiţ pět let úspěšně 

provozuje masáţní salón v pronajatých prostorách panelového domu. Chtěla by však 

svou praxi rozšířit a vybudovat si solární studio. To ovšem není v současných 

prostorách moţné. Paní Krátká zdědila rodinný dům, který se rozhodla pro tyto účely 

poskytnou a přestavět. V horních prostorách chce předělat a zrenovovat prostory na 

bydlení a dole vybudovat prostory na podnikání. Na přestavbu bude potřebovat 

hypotéční úvěr v hodnotě 2 500 000 Kč. Kompletní přestavba se odhaduje na 2 800 000 

Kč. Z vlastních zdrojů má paní Krátká k dispozici 300 000 Kč. O úvěr ţádá s o dva 

roky starším manţelem, který pracuje jako stavby vedoucí s měsíčním příjmem 25 000 

Kč. Údaje o příjmech paní Krátké zobrazeny v daňovém přiznání v příloze č. 6. 

3.1.3.1. Raiffeisen bank nabídka č. 3 

Typ hypotéčního úvěru zvoleného Raiffeisen bank pro tuto situaci se nazývá hypotéční 

úvěr Klasik. Hodnota nemovitosti určené ke zřízení zástavního práva je 4 000 000 Kč. 

Při splácení úvěru v hodnotě 2 500 000 Kč po dobu 10 let a minimálním měsíčním 

příjmu ţadatelů ve výši 52 521 Kč by měsíční anuitní splátka činila 26 261 Kč. Úrok se 

v tomto případě vyšplhal na 4,79 %. Dále je potřeba započítat poplatek 150 Kč za 

měsíční správu úvěru bankou. V tomto případě zde není ţádný poplatek za poskytnutí 

úvěru. Podrobná nabídka úvěru znázorněna v příloze č. 7. 

Tab. 15: Shrnutí nabídky Raiffeisen bank č. 3 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatelů v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

2 500 000 52 521 10 4,79 26 261 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Tab. 16: Další varianty délky splácení hypotéčního úvěru modelace č. 3 

Počet let 

splácení 

5 15 20 27 30 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

93 876 38 995 32 421 27 531 26 203 

Měsíční 

anuitní 

splátka v Kč 

46 938 19 497 16 210 13 766 13 102 

Zdroj: vlastní tvorba 

Hypotéční úvěr Klasik je moţno čerpat jednorázově nebo postupně. Po celé období 

čerpání by paní Krátká splácela pouze úroky z jiţ vyčerpané částky. Úvěr se po jeho 

vyčerpání splácí měsíčními anuitními splátkami. 

3.1.3.2. Komerční banka nabídka č. 3 

Pro financování přestavby zděděného rodinného domu nabízí Komerční banka typ 

úvěru zvaný jednoduše Hypotéční úvěr. Pro výši úvěru v hodnotě 2 500 000 Kč bude 

měsíční splátka po dobu 10 let činit 26 946 Kč. Splátka úvěru zůstane po celou dobu 

splácení ve stejné výši. Stejně tak výše roční úrokové sazby zůstane fixní po dobu 

celých 10 let ve výši 5,35 %. Dále se měsíčně platí pojištění schopnosti splácet 

hypotéční úvěr a to činí 625 Kč/měsíc. Úvěr je zajištěn zástavním právem 

k nemovitosti. 

Tab. 17: Shrnutí nabídky Komerční banky č. 3 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatelů v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

2 500 000 52 521 10 5,35 26 946 

Zdroj: vlastní tvorba 

Hypotéční úvěr Komerční banky se nechá získat za výhodnějších podmínek, pokud má 

klient u Komerční pojišťovny, a. s. sjednáno ţivotní pojištění. 
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3.1.3.3. UniCredit bank nabídka č. 3 

Banka nabízí produkt zvaný Rezidenční hypotéka float. Hypotéka se bude splácet 25 let 

a to včetně jednorázového pojištění neschopnosti úvěr splácet. Měsíční splátka činí 

11 856 Kč při roční úrokové sazbě 3%. Poplatek za poskytnutí úvěru je 2 000 Kč a 

měsíční poplatek za vedení je 200 Kč. 

Typ úvěru float znamená, ţe je bez fixace úrokové sazby. Jak jiţ bylo výše zmíněno, tak 

v takovém případě se část úroku ve splátkách odvíjí od aktuálních úrokových sazeb 

UniCredit bank. Tyto sazby se následně odvíjejí od obchodní politiky UniCredit bank a 

současné ceny peněz na trhu. 

Tab. 18: Shrnutí nabídky UniCredit bank č. 3 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatelů v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

2 500 000 52 521 25 3 11 856 

Zdroj: vlastní tvorba 

3.1.3.4. Vyhodnocení nabídky č. 3 

Komerční banka i Raiffeisen bank navrhují splácet úvěr po dobu 10 let a to je vzhledem 

k příjmům manţelů Krátkých velké finanční zatíţení v podobě vysokých splátek. 

UniCredit bank navrhuje úvěr splácet po dobu 25 let s ohledem na bonitu klientů. 

Měsíční splátka pak činí 11 856 Kč a úrok pouhé 3%. Celý úvěr je typem úvěru zvaným 

Float, tedy bez fixace úrokové sazby, coţ je pro klienty momentálně velice výhodné, 

protoţe UniCredit bank má do konce května 2011 historicky nejniţší sazbu hypotéčních 

úvěrů v České republice a to pouhých 2,5 %. Klient, který čerpá hypotéční úvěr 

s variabilní úrokovou sazbou, má výrazně niţší splátky úroků neţ klient, který dá 

přednost hypotéčním úvěrům s pevnou úrokovou sazbou. 

Nevýhodou by se mohlo zdát riziko růstu úrokové sazby, která se utváří na základě 

úrokové sazby na mezibankovním trhu PRIBOR, a připočtu pevně dané marţe banky. 

Avšak UniCredit bank umoţňuje přejít bezplatně na pevné úročení a úrokovou sazbu si 

zafixovat. 
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4. Parciální cíl č. 2 

4.1. Úvěry fyzických osob 

Pokud se člověk dostane do situace, kdy nemá dostatek finančních prostředků na 

cokoliv a nezbývá mu nic jiného neţ si vzít úvěr, musí vzít v úvahu řadu kritérií, dle 

kterých se bude rozhodovat. Musí se rozhodnout kolik peněţ potřebuje půjčit a u které 

banky to bude nejvýhodnější. V dnešní době si můţe ušetřit čas při obcházení bank a 

hledání pro něj nejvhodnější nabídky na úvěr vyuţitím sluţeb finančních poradců, které 

nabídky vyhodnotí za něj a měly by mu nabídnout pro něj tu nejvhodnější variantu 

získání úvěru. 

Záměrně jsem vypracovala další tři modelové situace ţádostí o úvěr tentokrát pro 

fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost nikoliv OSVČ, avšak na podobné 

záměry a částky jako OSVČ, abych mohla porovnat odlišnosti v jednotlivých 

nabídkách. Ţádosti o úvěr jsou zpracovány od několika bankovních institucí konkrétně 

UniCredit bank, Hypotéční banka, Česká spořitelna a Wustenrot. Níţe jsou uvedeny 

jejich nabídky na konkrétní ţádosti o úvěr. Hlavními aspekty hodnocení jednotlivých 

ţádostí jsou výše měsíční splátky úvěru, výše roční úrokové sazby a ostatní poplatky 

spojené s úvěrem. 

4.1.1. Modelová žádost pro fyzickou osobu č. 1 

Paní Novotná provozuje soukromou jazykovou školu v pronajatých prostorách, které 

představují čtyři menší třídy a kancelářské prostory. Sama zde vyučuje a pak má ještě 

další dvě lektorky, které zaměstnává. Rozhodla se třídy zmodernizovat novým 

poslechovým vybavením, zútulnit a kompletně vyměnit veškeré jejich vybavení (stoly, 

ţidle, tabule, koberce) a proto ţádá o úvěr v hodnotě 320 000Kč. Paní Novotná je 

rozvedená a má tři děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Běţný účet má u 

Komerční banky a nemá zde evidovány ţádné půjčky. Podrobné údaje o příjmech paní 

Novotné zobrazeny v příloze č. 8. 

4.1.1.1. UniCredit Bank nabídka č. 1 

Pro tento úvěr navrhla UniCredit bank typ hypotéčního neúčelového úvěru. Úvěr je 

zajištěn nemovitostí, jejíţ odhadnutá výše činní 1 500 000 Kč. Při výši úvěru 320 000 

Kč a splácení po dobu 15 let se úroková sazba vyšplhala na 7,25% při měsíční splátce 
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ve výši 2 922 Kč. Vzhledem k údajům o příjmech paní Novotné, které činní 360 000 Kč 

za rok z provozování podnikatelské činnosti, jsme se po odečtení ročního pojistného ve 

výši 283 140 Kč dostali na výsledný měsíční příjem 23 595 Kč. Bonita byla tudíţ pro 

tento typ úvěru shledána jako dostatečná. Podrobná nabídka úvěru znázorněna v příloze 

č. 9. 

Tab. 19: Shrnutí nabídky UniCredit Bank č. 1 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

320 000 23 595 15 7,25 2 922 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.1.2. Hypotéční banka nabídka č. 1 

Hypotéční banka nabídla pro tento typ úvěru tzv. Americkou hypotéku. Jedná se tedy o 

neúčelový typ úvěru, který potřebuje nějaké zajištění. V tomto případě byla vyčíslena 

minimální hodnota zajištění na 457 143 Kč. Paní Novotná opět jistí nemovitostí v hodně 

1 500 000 Kč. Na úvěr ve výši 320 000 Kč, který by se splácel po dobu opět 15 let, se 

výše úroku dostala na 8,73 % a výše měsíční splátky na 3 195 Kč. Poplatek za správu 

úvěru je 150 Kč měsíčně. Výsledný měsíční příjem paní Novotné činí 23 595 Kč, takţe 

v hodnocení bonity jsou příjmy dostatečné. Podrobná nabídka úvěru včetně plánu 

splátek znázorněna v příloze č. 10. 

Tab. 20: Shrnutí nabídky Hypotéční banky č. 1 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

320 000 23 595 15 8,73 3 195 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Tab. 21: Další varianty délky splácení Hypotéční banky č. 1 

Počet let 

splácení 

10 20 25 30 40 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

11 001 9 226 nelze nelze nelze 

Měsíční 

anuitní 

splátka v Kč 

4 007 9 226 nelze nelze nelze 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.1.3. Česká spořitelna nabídka č. 1 

Nabídka od České spořitelny je opět typ neúčelového úvěru se zástavou nemovitosti ve 

výši 1 500 000 Kč. Při poţadované výši úvěru 320 000 Kč po dobu splácení 15 let se 

úrok vyšplhal na 8,5 % při stabilní výši splátky 1 778 Kč za měsíc. Správa úvěru je za 

300 Kč měsíčně. V hodnocení bonity paní Novotná opět prošla bez problémů. Byl jí 

vypočten příjem 22 235 Kč měsíčně a minimálně potřebuje měsíčně k dispozici 13 898 

Kč. Podrobná nabídka úvěru včetně úplného plánu splátek znázorněna v příloze č. 11. 

Tab. 22: Shrnutí nabídky České spořitelny č. 1 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

320 000 23 595 15 8,5 1 778 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.1.4. Wüstenrot nabídka č. 1 

Nabídkou od Wüstenrotu je opět hypotéční úvěr na cokoliv zajištění zastavěnou 

nemovitostí v hodnotě 1 500 000 Kč. Přičemţ minimální vypočtená zástava by měla být 

v hodnotě 457 143 Kč. Při výši úvěru 320 000 a délce splácení po dobu 15 let činí 

úroková sazba 6,4% a výše měsíční splátky dosahuje výše 2 770 Kč. Poţadovaný 

minimální čistý příjem je 14 622 Kč, takţe při vypočteném čistém příjmu 22 456 Kč 

bylo hodnocení bonity opět splněno. Podrobná nabídka úvěru včetně plánu splátek 

znázorněna v příloze č. 12. 
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Tab. 23: Shrnutí nabídky Wüstenrotu č. 1 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

320 000 23 595 15 6,4% 2 770 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.1.5. Vyhodnocení nabídky č. 1 

Na základě vyhodnocení a porovnání nabídek od všech čtyř institucí je pro paní 

Novotnou nejlepší nabídka od Wüstenrotu. Banka nabízí ze všech nejniţší úrokovou 

sazbu a to pouhých 6,4% při měsíčních splátkách 2 770 Kč. Úvěr se sice bude splácet 

po dobu 15 let, avšak s velice malým zatíţením měsíčních příjmů paní Novotné. Splátky 

jsou ve formě tzv. anuity. Měsíčně by se tedy splácela stále stejná částka, obsahující 

jistinu i úrok. V následující tabulce jsou vyobrazeny další příklady výše měsíční splátky 

Hypotéky na cokoliv u Wüstenrotu při odlišné výši úvěru. Stále zde platí úroková sazba 

6,4% za rok. 

Tab. 24: Další příklady výše měsíční anuitní splátky Hypotéky na cokoliv 

Splatnost 

(roky) 

5 10 15 20 

Úvěr (Kč) Výše splátky (Kč) 

500 000 9 760 5 652 4 328 3 698 

700 000 13 664 7 913 6 059 5 178 

1 000 000 19 519 11 304 8 656 7 397 

1 500 000 29 279 16 956 12 984 11 095 

Zdroj: Wustenrot  Wustenrot Hypotéka na cokoliv [online].[cit. 2011-04-08]. Dostupný z: 

<http://www.wuestenrot.cz/uvery/hypotecni/hypoteka_na_cokoliv/> 

 

4.1.2. Modelová žádost pro fyzickou osobu č. 2 

Pan Svoboda pracuje jako stavby vedoucí, je ţenatý a má 3 děti, na které uplatňuje 

daňová zvýhodnění. Příjem jeho ţeny pro výpočet nabídky úvěru, která pracuje jako 

učitelka na střední škole, je 18 000 Kč. Společně ţádají o úvěr na nový automobil ve 
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výši 360 000 Kč. Běţný účet má zřízen v Československé obchodní bance (dále jen 

ČSOB). Zde má také půjčku, kterou stále splácí a hodnota splátek činí 3 000 Kč 

měsíčně. Podrobné údaje o příjmech zobrazeny v daňovém přiznání přílohy č. 13. 

4.1.2.1. UniCredit Bank nabídka č. 2 

Banka pro tento úvěr nabídla opět typ hypotéčního neúčelového úvěru. Úvěr musí být 

zajištěn a v tomto případě je zajištěním nemovitost v hodnotě 2 500 000 Kč. V případě 

poskytnutého úvěru ve výši poţadovaných 360 000 Kč a splácení úvěru po dobu 15 let 

bude úroková sazba 7,25% a měsíční splátka by činila 3 236 Kč. Podrobná nabídka 

úvěru znázorněna v příloze č. 14. 

Tab. 25: Shrnutí nabídky UniCredit Bank č. 2 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

360 000 31 000 15 7,25% 3 236 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.2.2. Hypotéční banka nabídka č. 2 

Banka nabídla typ neúčelového úvěru nazvaného Americká hypotéka. Minimální 

hodnota zajištění pro poţadovaný úvěr ve výši 360 000 Kč činí 571 429 Kč. Pan 

Svoboda poskytl k zajištění vlastní rodinný dům, jehoţ odhadnutá trţní hodnota je 

2 500 000 Kč. Příjem potřebný pro poskytnutí tohoto úvěru činí v tomto případě 20 087, 

příjem pan Svobody je 31 000 Kč, takţe hodnocení bonity bylo splněno. Úvěr by se 

splácel 15 let při roční úrokové sazbě ve výši 8,58% a měsíční splátce 3 441 Kč. 

Podrobná nabídka úvěru znázorněna v příloze č. 15. 

Tab. 26: Shrnutí nabídky Hypotéční banky č. 2 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

360 000 20 087 15 8,58% 3 441 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Tab. 27: Další varianty délky splácení Hypotéční banky č. 2 

Počet let 

splácení 

10 20 25 30 40 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

21 615 19 388 nelze nelze nelze 

Měsíční 

anuitní 

splátka v Kč 

4 368 3 012 nelze nelze nelze 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.2.3. Česká spořitelna nabídka č. 2 

Banka nabízí typ neúčelového úvěru na cokoliv s podmínkou zajištění. Zajištěním je 

rodinný domek v hodnotě 2 500 000 Kč. Ve výpočtu hodnocení bonity vyšlo, ţe pan 

Svoboda musí mít měsíčně k dispozici 24 010 Kč, coţ bez problémů splňuje. Na 

poţadovaný úvěr ve výši 360 000 Kč, který by splácel po dobu 15 let, vychází roční 

úroková sazba na 8,5% s měsíční splátkou 3 440 Kč. Podrobná nabídka úvěru 

znázorněna v příloze č. 16. 

Tab. 28: Shrnutí nabídky České spořitelny č. 2 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

360 000 24 010 15 8,5% 3 440 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.2.4. Wüstenrot nabídka č. 2 

Opět se jedná o hypotéční úvěr na cokoliv s povinným zajištěním. V případě pana 

Svobody je to tedy jeho rodinný domek v odhadnuté trţní hodnotě 2 500 000 Kč. 

Přičemţ minimální zástava by měla mít hodnotu minimálně 571 429 Kč. Při posouzení 

bonity je poţadován minimální čistý příjem 24 578 Kč, coţ pak Svoboda splňuje. Pro 

poţadovanou výši úvěru 360 000 Kč a při splácení po dobu 15 let se roční úroková 

sazba vyšplhala na 6,4% a měsíční splátka hypotéky na 3 038 Kč. Podrobná nabídka 

úvěru znázorněna v příloze č. 17. 
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Tab. 29: Shrnutí nabídky Wüstenrotu č. 2 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

360 000 24 578 15 6,4% 3 038 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.2.5. Vyhodnocení nabídky č. 2 

Po vyhodnocení úvěrových nabídek od všech čtyř bankovních institucí vyšla pro pana 

Svobodu nejlépe opět nabídka od Wüstenrotu stejně jako v předchozím modelovém 

případě. Banka nabídla anuitní měsíční splátku úvěru ve výši 3 038 Kč při roční 

úrokové sazbě pouhých 6,4% po dobu splácení v délce 15 let. V následující tabulce je 

znázorněn přehled úrokových sazeb hypotečních úvěrů a úvěrů platných od 1. 2. 2011 u 

Wüstenrotu. 

Tab. 30: Přehled úrokových sazeb hypotéčních úvěrů a úvěrů platných od 1. 2. 

2011 

Operace Minimální sazba Garantovaná 

sazba 

EXTRA úroková 

sazba
5)

 

Pro vlastní 

bydlení
1)

 

   

jednoletá úroková 

sazba
3)
 

3,69% p.a. 3,99% p.a.   

dvouletá úroková 

sazba 

3,74% p.a. 4,04% p.a.  

tříletá úroková 

sazba 

3,74% p.a. 4,04% p.a. 3,64% p.a. 

pětiletá úroková 

sazba 

3,86% p.a. 4,16% p.a. 3,76% p.a. 

pětiletá úrok. sazba 

"Spoříme s 

hypotékou"
4)

 

3,76% p.a. 4,06% p.a. 3,66% p.a. 

desetiletá úrok. 

Sazba 

 5,85% p.a.  
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Hypotéka 

REFIN
2)

 

   

tříletá úroková 

sazba 

3,69% p.a. 3,99% p.a. 3,59% p.a. 

pětiletá úroková 

sazba 

3,76% p.a. 4,06% p.a. 3,66% p.a. 

pětiletá úroková 

sazba "Spoříme s 

hypotékou"
4)

 

3,76% p.a. 4,06% p.a. 3,66% p.a. 

Hypotéka bez 

příjmů 

   

pětiletá úroková 

sazba 

 7,16% p.a.  

Hypotéka na 

pronájem 

   

tříletá úroková 

sazba 

 4,44% p.a.  

pětiletá úroková 

sazba 

 4,54% p.a.  

Hypotéka na 

domácnost 

   

pětiletá úroková 

sazba 

 5,99% p.a.  

Hypotéka na 

cokoliv (bez 

uvedení účelu) 

   

pětiletá úroková 

sazba 

 6,40% p.a.  

Zdroj: Wustenrot, Wustenrot Hypotéka na cokoliv [online].[cit. 2011-04-08]. Dostupný z: 

<http://www.wuestenrot.cz/o-nas/banka/aktualni-urokove-sazby/prehled-urokovych-sazeb-hypotecnich-

uveru-a-uveru-platnych-od-1-2-2011.html> 
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1) Při výši hypotéky v rozmezí 70 – 85 % hodnoty zajištění s 2letou, 3letou a 

5letou fixací je sazba navýšena o 0,25 % p.a., u 10leté fixace je sazba navýšena 

o 0,6 % p.a., u 1leté fixace se sazba nenavyšuje. 

Při výši hypotéky v rozmezí 85 -100 % hodnoty zajištění je u 1leté fixace sazba 

navýšena o 2,20 % p.a., u ostatních fixací je sazba navýšena o 1,80 % p.a..   

2) Při výši hypotéky REFIN v rozmezí 70 – 85 % hodnoty je sazba navýšena o 

0,25 % p.a., v rozmezí 85 - 90 % hodnoty zajištění je sazba navýšena o 1,80 % 

p.a..   

3) Úvěr lze úplně či částečně splatit po jednom roce nebo v průběhu jednoroční 

lhůty přejít na pětiletou úrokovou sazbu. 

4) Pětiletá sazba s prodlouţenou dobou platností. Určena pro kombinaci 

hypotečního úvěru se stavebním spořením. Platnost sazby se prodluţuje na dobu 

cyklu produktu „Spoříme s hypotékou“. 

5) EXTRA úroková sazba platí pouze pro nové hypotéky do 70 % hodnoty 

zajištění a ţadatele splňující poţadavky na bonitu. [12] 

 

4.1.3. Modelová žádost pro fyzickou osobu č. 3 

Paní Krátká narozena 7. 5. 1978, vlastní ţivnostenské oprávnění v oblasti masáţí. Jiţ 

pět let úspěšně provozuje masáţní salón v pronajatých prostorách panelového domu. 

S manţelem mají jedno dítě, na které si uplatňuje manţel daňové zvýhodnění. Její 

příjmy jsou podrobně popsány v přiloţeném daňovém přiznání v příloze č. 18. Manţel 

narozen 8. 3. 1968, pracuje jako stavby vedoucí a čistý měsíční příjem činní 25 000 Kč. 

Běţný účet má ona i její manţel u České spořitelny. Měsíčně splácí leasing ve výši 

1 000 Kč. Paní Krátká zdědila rodinný dům, který se rozhodla přestavět. Proto ţádá o 

hypotéční úvěr v hodnotě 2 500 000 Kč. Budoucí hodnota nemovitosti po přestavbě se 

odhaduje na 3 550 000 Kč. Krátcí mají vlastní zdroje ve výši 250 000 Kč. 

4.1.3.1. UniCredit Bank nabídka č. 3 

Typ hypotéky v nabídce UniCredit Bank se nazývá Hypotéční úvěr účelový rezidenční 

Flexi. Účelem úvěru je tedy, jak je výše napsáno přestavba zděděného rodinného domu 

pro bydlení. Odhadovaná trţní hodnota nemovitosti pro účel ručení je 3 550 000. 

Měsíční příjem manţela je tedy 25 000 Kč a pro účely ověření bonity byl vypočítán 
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měsíční příjem paní Krátké na 19 541 Kč. Bonita byla tedy pro případ úvěru 

vyhodnocena jako dostatečná. Manţelé by hypotéku spláceli 25 let a to měsíční anuitní 

splátkou ve výši 15 041 Kč při úrokové sazbě 5,29%. Podrobný popis nabídky banky 

popsán v příloze č. 19. 

Tab. 31: Shrnutí nabídky UniCredit Bank č. 3 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

2 500 000 19 541 25 5,29% 15 041 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.3.2. Hypotéční banka nabídka č. 3 

Banka nabídla jako typ úvěru Hypotéční úvěr pro fyzickou osobu. Účelem úvěru je 

rekonstrukce nemovitosti a minimální hodnota zajištění poţadovaná Hypotéční bankou 

je 2 941 177 Kč. Odhadovaná budoucí trţní hodnota nemovitosti je 3 550 000 Kč. 

Potřebný čistý měsíční příjem je 26 569 Kč za oba manţele, takţe bonita je opět 

dostatečná. Při poţadované výši úvěru 2 500 000 Kč a při době splácení po dobu 25 let 

dosahuje měsíční anuitní splátka výše 14 383 Kč při roční úrokové sazbě 4,84 %. 

Podrobný popis nabídky banky popsán v příloze č. 20. 

Tab. 32: Shrnutí nabídky Hypotéční banky č. 3 

Výše úvěru v 

Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

2 500 000 26 569 25 4,84% 14 383 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

 

 

 



54 

 

Tab. 33: Další varianty délky splácení Hypotéční banky č. 3 

Počet let 

splácení 

10 15 20 30 40 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

41 491 33 043 28 939 25 061 nelze 

Měsíční 

anuitní 

splátka v Kč 

26 321 19 562 16 279 13 177 nelze 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.3.3. Česká spořitelna nabídka č. 3 

Banka nabízí úvěr typu Ideální hypotéka České spořitelny. Typ nemovitosti je rodinný 

dům v osobním vlastnictví, na kterém se má provádět rekonstrukce. Očekávaná hodnota 

nemovitosti je 3 550 000 Kč. Při výpočtu bonity byl čistý měsíční příjem ţadatelů 

spočten na 44 541 Kč a minimálně je poţadováno, aby měli měsíčně k dispozici 27 725, 

coţ splňují. Úvěr ve výši 2 500 000 Kč se splatností 25 let by se pak splácel měsíčními 

anuitními splátkami ve výši 13 390 Kč. Roční úroková sazba činí v tomto případě 

4,14%. Podrobný popis nabídky banky popsán v příloze č. 21. 

Tab. 34: Shrnutí nabídky České spořitelny č. 3 

Výše úvěru 

v Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

2 500 000 27 725 25 4,14 % 13 390 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.3.4. Wüstenrot nabídka č. 3 

Banka nabízí hypotéční úvěr na bydlení s podmínkou minimálního příjmu ţadatelů ve 

výši 33 852 Kč měsíčně. Při výpočtu pro posouzení bonity dosahují manţelé čistého 

příjmu celkem 46 526 Kč. Odhadovaná trţní hodnota nemovitosti je 3 550 000 Kč. 

Minimální zástava úvěru by měla mít hodnotu 2 941 176 Kč. Při ţádosti o úvěr ve výši 

2 500 000 Kč nabízí Wüstenrot variantu splácení po dobu 25 let, výše roční úrokové 

sazby činí 4,41% a měsíční anuitní splátka by byla ve výši 13 768 Kč. Podrobný popis 

nabídky banky v příloze č. 22. 
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Tab. 35: Shrnutí nabídky Wüstenrot č. 3 

Výše úvěru 

v Kč 

Minimální 

příjem 

ţadatele v Kč 

Počet let 

splácení 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Měsíční 

splátka v Kč 

2 500 000 33 852 25 4,41  13 768 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.1.3.5. Vyhodnocení nabídky č. 3 

Po porovnání nabídek od všech čtyř institucí jsem jako nejlepší moţnost zvolila nabídku 

od České spořitelny. Česká spořitelna nabízí nejniţší úrok a to pouze ve výši 4,14% 

ročně s příznivými měsíčními splátkami 13 390 Kč. Další vybrané sluţby týkající se 

Ideální hypotéky jsou navíc zdarma a to poradenství a sjednání hypotéky, on-line 

ocenění nemovitosti a dokonce banka nabízí i čerpání úvěru po první tři měsíce zdarma. 

Jediným poplatkem je jednorázová sazba za expresní čerpání, která v tomto případě činí 

1 999 Kč. 

Expresní čerpání pro klienta v tomto případě znamená, ţe můţe začít čerpat úvěr jiţ 

druhý den po podepsání úvěrové smlouvy se splněním všech poţadovaných podmínek. 

U zástavního práva k nemovitosti, která je určena pro zajištění úvěru stačí bance doloţit 

návrh na vklad s potvrzením, ţe byl tento návrh přijat místně příslušným katastrálním 

úřadem. 

Pro klienty je v tomto případě nabídka České spořitelny výhodná i proto, ţe mají oba 

manţelé v České spořitelně běţné účty. Pro takovéto klienty nabízí banky většinou ještě 

výhodnější podmínky. V případě manţelů Krátkých to byla zvýhodněná úroková sazba. 

V následující tabulce jsou znázorněny další úrokové sazby, které nabízí Česká 

spořitelna svým klientům na financování bydlení. 
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Tab. 36: Produkty hypotéčního úvěrování a jejich úrokové sazby 

Hypotéka na bydlení Minimální úroková sazba 

úroková sazba se stanovuje jako pevná 

na 1 rok 

4,59% 

úroková sazba se stanovuje jako pevná 

na 2 roky 

4,59% 

úroková sazba se stanovuje jako pevná 

na 3 roky 

4,09% 

úroková sazba se stanovuje jako pevná 

na 4 roky 

4,09% 

úroková sazba se stanovuje jako pevná 

na 5 let 

3,79% 

úroková sazba se stanovuje jako pevná 

na 10 let 

4,99% 

úroková sazba se stanovuje jako pevná 

na 15 let 

individuálně 

Zdroj: Česká spořitelna, CS Úrokové sazby [online].[cit. 2011-04-11]. Dostupný z: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/urokove_sazby.pdf>. 
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5. Parciální cíl č. 3 

5.1. Leasing pro podnikatele 

V následující kapitole se prvně budu věnovat porovnání úvěru a leasingu poskytnutých 

od leasingové společnosti nikoliv od bank a zároveň budu hodnotit výhody a nevýhody 

obou variant financování se závěrečným vyhodnocením výhodnější varianty. Pro 

demonstraci tohoto porovnání jsem zvolila jiţ pouţitý případ modelové ţádosti o úvěr, 

který byl následující. 

Pan Svoboda vlastní několik skladových prostor a dále distribuuje a prodává dodané 

zboţí. V rámci jeho podnikatelské činnosti potřebuje zakoupit novou dodávku na 

rozvoz zboţí v hodnotě 400 000 Kč. Pan Svoboda není plátcem DPH. 

Následně budu porovnávat leasing poskytnutý leasingovou společností s nabídkou 

úvěru poskytnutou bankami pro získání automobilu na rozvoz zboţí, jak je uvedeno 

výše. 

5.1.1. Leasing od leasingové společnosti 

Poskytovatelem leasingu je v tomto případě UniCredit Leasing CZ, a. s. Splácet se bude 

automobil v hodnotě 400 000 Kč po dobu 5 let. Splátky jsou rozděleny na dobu 60 

měsíců. Pan Svoboda sloţil jednorázově mimořádnou splátku ze svých vlastních 

prostředků ve výši 40 000 Kč. Měsíční splátka dále dosahuje výše 7 467 Kč včetně 

DPH měsíčně bez platby pojistného. 

Pojištění automobilu v našem případě zajišťuje přímo sama leasingová společnost 

UniCredit Leasing CZ, a. s. V ceně pojištění je zahrnuto havarijní pojištění za 7 960 Kč 

ročně a povinné ručení za 4 784 Kč ročně. Obě tyto částky jsou celkové a rozpočítávají 

se následně k jednotlivým splátkám. Celková měsíční částka leasingu pak činní včetně 

pojištění 8 529 Kč. 

Výpočet celkového úhrnu leasingových splátek na automobil (v korunách):  

40 000
1)

 + (7 467
2)

 x 60
3)

) = 40 000 + 448 020
4)

 = 488 020 

1) mimořádná splátka 

2) pravidelná měsíční splátka bez platby pojistného 
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3) počet měsíců splácení 

4) celkově splácená částka leasingu bez úvodní jednorázové platby 

Pan Svoboda by v případě pořízení si automobilu na leasing přeplatil leasingové 

společnosti 88 020 Kč bez zahrnutí povinné platby pojistného. Nabídka leasingu 

znázorněna v příloze č. 23. 

Tab. 37: Další moţnosti výše splátek leasingu dle výše mimořádné splátky 

Počet měsíců 

splácení 

Výše mimořádné 

splátky v Kč vč. 

DPH 

Výše splátky v Kč 

bez platby 

pojistného 

Výše splátky v Kč 

včetně platby 

pojistného 

60 60 000 7 056 8 118 

60 80 000 6 645 7 707 

60 100 000 6 233 7 295 

60 120 000 5 823 6 885 

60 140 000 5 410 6 472 

60 160 000 5 000 6 062 

60 180 000 4 589 5 651 

60 200 000 4 246 5 308 

60 220 000 3 892 4 954 

60 240 000 3 523 4 585 

60 260 000 3 116 4 178 

60 280 000 2 704 3 766 

Zdroj: vlastní tvorba 
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5.1.2. Úvěr od leasingové společnosti 

Úvěr poskytuje stejně jako leasing UniCredit Leasing CZ, a. s. Úvěr je poskytován na 

částku 360 000 Kč určenou na nový automobil, jehoţ pořizovací cena činí 400 000 Kč. 

Pan Svoboda jednorázově uhradil z vlastních prostředků část kupní ceny ve výši 40 000 

Kč. V tomto případě při splácení úvěru po dobu 5 let neboli v 60 ti měsíčních splátkách 

je výše roční úrokové sazby 9,34 % a výše pravidelné splátky, která zahrnuje anuitní 

splátku jistiny včetně sjednaných úroků, je 7 533 Kč. Tato částka je uvedena bez 

povinné platby pojistného. Dále je potřeba započítat jednorázový poplatek za vyřízení 

úvěru ve výši 3 600 Kč.  

Výše splátky úvěru i smluvního poplatku se odvíjí od poţadované částky úvěru a výše 

kupní ceny hrazené klientem. 

K samotné měsíční splátce se také přičítá povinné pojistné, které zajišťuje sama 

leasingová společnost, ale klient si ho na rozdíl od leasingu můţe zařídit i sám. Roční 

platba havarijního pojištění ve výši 7 960 Kč a roční platba povinného ručení ve výši 

4 784 Kč. Tyto částky se pak rozpočítají do jednotlivých splátek úvěru a celková splátka 

tedy včetně pojištění činní měsíčně 8 595 Kč. 

Výpočet celkového úhrnu úvěrových splátek na automobil (v korunách): 

40 000
1)

 + (7 533
2)

 x 60
3)

) = 40 000 + 451 980
4)

 = 491 980 

1) část kupní ceny hrazené klientem 

2) pravidelná měsíční splátka bez platby pojistného 

3) počet měsíců splácení 

4) celková měsíční částka splátky leasingu včetně pojistného 

Pan Svoboda by v případě, vyuţití pro financování automobilu potřebného pro 

podnikání úvěru poskytnutého od leasingové společnosti přeplatil leasingové 

společnosti 91 980 Kč bez zahrnutí platby pojistného. Kompletní nabídka úvěru 

znázorněna v příloze č. 24. 
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Tab. 38: Další moţnosti výše splátek úvěru dle výše kupní ceny 

Počet měsíců 

splácení 

Výše mimořádné 

splátky v Kč vč. 

DPH 

Výše splátky v Kč 

bez platby 

pojistného 

Výše splátky v Kč 

včetně platby 

pojistného 

60 60 000 7 121 8 183 

60 80 000 6 710 7 772 

60 100 000 6 298 7 360 

60 120 000 5 886 6 948 

60 140 000 5 474 6 536 

60 160 000 5 063 6 125 

60 180 000 4 651 5 713 

60 200 000 4 310 5 372 

60 220 000 3 955 5 017 

60 240 000 3 587 4 649 

60 260 000 3 180 4 242 

60 280 000 2 766 3 828 

Zdroj: vlastní tvorba 
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6. Formulace vlastních návrhů řešení 

6.1. Vyhodnocení nabídky leasingu a úvěru od 

UniCredit Leasing 

Obě nabídky od UniCredit Leasing jsou si velice podobné. Nabídka leasingu i úvěru je 

na pět let s měsíční úhradou splátek. Liší se pouze ve výši splátky a moţné minimální 

době splácení, která je ustanovena zákonem. 

Výše splátky u pořízení automobilu na leasing činí 7 467 Kč/měsíc bez částky 

povinného pojistného. Celkem je tedy úhrn leasingových splátek 488 020 Kč. 

Zaplaceno tedy bude o 88 020 Kč navíc nad kupní cenu automobilu. Leasing je moţné 

splácet po libovolnou dobu minimálně však od 54 do 72 měsíců, protoţe automobil je 

zařazen do 2. odpisové skupiny, kde se majetek odepisuje po dobu 5 let. 

Výše splátky u pořízení automobilu na úvěr od leasingové společnosti činí 7 533 

Kč/měsíc včetně úroku. Přičemţ roční úroková sazba je 9,34 %. Úhrn splátek úvěru 

celkem činil 491 980. Zaplatilo by se tedy o 91 980 Kč, více neţ je kupní cena 

automobilu. Úvěr je moţné splácet libovolnou dobu od 6 do 72 měsíců. 

Výhodnější by se tedy z hlediska přeplatku jevila varianta koupě automobilu na leasing, 

protoţe tam zaplatí pan Svoboda celkově o 3 960 Kč méně. Avšak nakonec je pro 

podnikatele přijatelnější a v současné době i více preferovaná varianta pořízení 

automobilu spíše na úvěr neţ na leasing.  

Pokud dá podnikatel přednost této formě pořízení, stává se ihned vlastníkem majetku. 

Na rozdíl od leasingu, kdy automobil zůstává po celou dobu splácení majetkem 

leasingové společnosti. Automobil zapsaný jako majetek firmy můţe pak podnikatel 

uplatnit jako náklad v účetnictví, kde bude automobil postupně odepisovat. Automobil 

můţe libovolně polepovat reklamními nápisy nebo ho můţe pronajímat a není přitom 

omezen leasingovou smlouvou.  Další velikou výhodou je způsob pojištění automobilu. 

V případě leasingu totiţ pojištění automobilu tedy havarijní pojištění a povinné ručení 

zajišťuje jako majitel vozu uvedený v leasingové smlouvě sama leasingová společnost a 

klient ani nemá právo si ho zajistit sám. Svých bonusů tedy můţe vyuţít aţ po ukončení 

leasingové smlouvy. Oproti tomu při poskytnutí úvěru si klient jako majitel automobilu 
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můţe zařídit toho pojištění sám. Výhodou je, ţe můţe vyuţít svých stávajících bonusů 

ihned a pojištění je tudíţ levnější. 

6.2. Vyhodnocení nabídky leasingu a úvěru pro OSVČ 

od banky 

Nabídka úvěru od banky v praktické části diplomové práce byla vytvořena stejně jako 

nabídka leasingu na základě modelové situace č. 2, která byla uvedena následovně: 

Pan Svoboda vlastní několik skladových prostor a dále distribuuje a prodává dodané 

zboţí. V rámci jeho podnikatelské činnosti potřebuje zakoupit novou dodávku na 

rozvoz zboţí v hodnotě 400 000 Kč. Z vlastních zdrojů má 40 000 Kč a na zbylou část 

si ţádá o úvěr v hodnotě 360 000 Kč.  

Nabídka leasingu od UniCredit Leasing na splácení automobilu v hodnotě 400 000 Kč 

po dobu 5 let při sloţení jednorázově mimořádné splátky z vlastních prostředků pana 

Svobody ve výši 40 000 Kč byla na měsíční splátku, která dosahuje výše 7 467 Kč 

včetně DPH měsíčně bez platby pojistného. Celkový přeplatek na leasingu tedy činí 

88 020 Kč. 

Nejvýhodnější nabídka pro modelovou situaci č. 2 pro fyzické osoby podnikatele 

navrhla Raiffeisen bank. Banka nabízí neúčelový úvěr tzv. Americkou hypotéku bez 

poplatku za poskytnutí úvěru na 5 let se splátkou 6 794 Kč/měsíc a úrokovou sazbou 

5,51 %. Nevýhodou je ručení zastavěnou nemovitostí, kterou je pro tento případ 

rekreační chata v hodnotě 840 000 Kč, avšak právě díky tomu je u tohoto typu úvěru 

nejniţší úroková sazba. Zároveň klient nemusí sdělovat účel, na který je úvěr poskytnut. 

Klient by v tomto případě na splátkách úvěru za 5 let splácení přeplatil pouze 7 640 Kč 

nad kupní cenu automobilu. 

Po porovnání obou variant je zřejmé, ţe výhodnější je opět úvěr. Pokud si pan Svoboda 

vybere pro financování automobilu úvěr před leasingem, zaplatí za automobil aţ o 

80 380 Kč méně. Další výhody financování úvěrem místo leasingem byly zmíněny jiţ 

předtím. Pan Svoboda by se ihned stal majitelem vozidla a tudíţ si jako podnikatel 

můţe uplatnit v účetnictví odpisy automobilu do nákladů. Automobil můţe pouţívat 

jako reklamu a sám si zřídit pojištění a vyuţít svých bonusů. 
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6.3. Vyhodnocení nabídky leasingu a spotřebitelského 

úvěru od banky 

Nabídka úvěru od banky v praktické části diplomové práce byla vytvořena stejně jako 

nabídka leasingu na základě modelové situace č. 2, avšak jedná se o nákup automobilu 

pro běţné vyuţití nikoliv pro podnikání jako v předchozím případě. Varianta byla 

uvedena následovně: 

Pan Svoboda pracuje jako stavby vedoucí, je ţenatý a má 3 děti, na které uplatňuje 

daňová zvýhodnění. Příjem jeho ţeny pro výpočet nabídky úvěru, která pracuje jako 

učitelka na střední škole, je 18 000 Kč. Společně ţádají o úvěr na nový automobil ve 

výši 360 000 Kč. Běţný účet má zřízen v Československé obchodní bance (dále jen 

ČSOB). Zde má také půjčku, kterou stále splácí a hodnota splátek činí 3 000 Kč 

měsíčně. 

Nabídka leasingu od UniCredit Leasing na splácení automobilu v hodnotě 400 000 Kč 

po dobu 5 let při sloţení jednorázově mimořádné splátky z vlastních prostředků pana 

Svobody ve výši 40 000 Kč byla na měsíční splátku, která dosahuje výše 7 467 Kč 

včetně DPH měsíčně bez platby pojistného. Celkový přeplatek na leasingu nad cenu 

automobilu tedy činí 88 020 Kč. 

Nejvýhodnější nabídka pro modelovou situaci č. 2 pro fyzické osoby občany je nabídka 

neúčelového úvěru od Wüstenrotu. Banka nabídla anuitní měsíční splátku úvěru ve výši 

3 038 Kč při roční úrokové sazbě pouhých 6,4% po dobu splácení v délce 15 let. Pro 

lepší porovnání s leasingem jsem provedla přepočet splátek na dobu 5 let. Výše úrokové 

míry zůstává stejná a měsíční anuitní splátka je ve výši 6 960 Kč. V tomto případě 

přeplatí pan Svoboda nad kupní cenu automobilu pouze 17 600 Kč. 

Při porovnání obou variant je výhodnější k financování opět úvěr před leasingem. 

Znovu hlavně z důvodu přeplatku nad kupní cenu automobilu, jeţ je v případě úvěru o 

70 420 Kč méně neţ u leasingu. 

Dalším důvodem k volbě získání finančních prostředků na automobil na úvěr místo 

leasingu pro občana je ten, ţe od ledna 2011 došlo ke změně zákona a na základě toho 

tři největší společnosti, které poskytovali leasing, neposkytují dále tuto sluţbu fyzickým 
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osobám občanům. Občané totiţ mají od ledna 2011 právo odstoupit do 14 dnů od 

leasingové smlouvy. A vzhledem k tomu, ţe majitelem automobilu je leasingová 

společnost aţ do jeho splacení a automobil ztrácí na své hodnotě prakticky hned po jeho 

pořízení, bojí se leasingové společnosti zneuţívání tohoto zákona. Pro občana je tedy 

získání automobilu v současné době na leasing velice omezené. 

6.4. Vyhodnocení úvěrů pro podnikatele a fyzické osoby 

Získat u banky úvěr pro podnikatele v tomto případě konkrétně OSVČ na financování 

investic je proces zdlouhavý a nároční zejména na potřebné podklady, které se musí 

k ţádosti dokládat. Jejich důleţitost spočívá zejména v tom, ţe se od nich odvíjí 

způsobilost klienta k získání úvěru tzv. výpočet bonity, na základě kterého je úvěr 

poskytnut či ne. Dále slouţí pro výpočet výše úroku klienta, který mu můţe banka na 

základě těchto podkladů poskytnout. 

Nejdůleţitějšími podklady jsou tedy, krom doloţení výpisu z ţivnostenského rejstříku, 

daňové přiznání a doloţení všech závazků klienta. Součástí závazků jsou nejen ty 

z podnikání, ale zejména závazky k ostatním bankám tedy veškeré půjčky, výpis 

z běţného účtu klienta, zejména pokud má povolený kontokorent nebo pouţívá kreditní 

kartu. U závazků je důleţité doloţit i ty, které přímo nesouvisejí s podnikáním. 

V současné době se banky snaţí klientům zkrátit a co nejvíce zjednodušit celý 

schvalovací proces a tak nabízí úvěry, kde se buď to nemusí vůbec dokládat příjem, 

avšak tyto úvěry mají většinou méně výhodnou úrokovou sazbu. Nebo klientům nabízí 

úvěry bez dokládání účelu tzv. neúčelové úvěry, na které je úvěr poskytnut. Tyto úvěry 

mají znatelně výhodnější úrokové sazby, avšak klient musí úvěr zajistit nemovitostí. 

V porovnání s podnikatelským úvěrem je získání úvěru pro fyzickou osobu občana 

mnohem jednodušší. Podkladů, které jsou potřebné k získání úvěru, není zdaleka tolik. 

Zejména záleţí na výši úvěru. Je nutné opět prokázat příjmy potvrzením od 

zaměstnavatele nebo z výplatní listiny a přiloţit přiznání k dani z příjmů, dále se 

dokládá výpis z běţného účtu a banky mohou poţadovat i doklad o přiznání důchodu. 

Avšak záleţí individuálně na poţadavcích konkrétní banky. 
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V současné době je opět velice populární neúčelová půjčka tzv. Americká hypotéka. 

Klienti tento typ úvěru vyuţívají zejména proto, ţe nemusí uvádět ani nijak dokládat 

účel, na který finance pouţijí a úrokové sazby bývají niţší neţ u klasického spotřebního 

úvěru. Jak jiţ bylo zmíněno, tak je to proto, ţe klient musí ručit zástavním právem 

k nemovitosti. Avšak nutno si poloţit otázku, zda je klient ochotný ručit nemovitostí, 

kdyţ chce získat peníze například jen na koupi automobilu. 

Co se týče hypotéčních úvěrů na bydlení, tak není rozdíl v poskytnutí úvěru podnikateli 

či občanovi. Pouze pokud by podnikatel poţadoval úvěr na výstavbu nemovitosti, která 

je určena pouze pro podnikání nikoliv bydlení, pak uţ jsou pro tento případ určeny 

v kaţdé bance zvláštní úvěry pro financování nemovitostí. 

Zásadní rozdíl mezi cenami úvěrů pro podnikatele a občany není. Vše se odvíjí od 

konkrétních základních podmínek a to na jakou částku a účel má být úvěr poskytnut a 

jaká je bonita ţadatele. Rozdíl je pouze v procesu vyřízení ţádosti úvěr, který je pro 

podnikatele mnohem sloţitější. V kaţdá banka má proto konkrétního zaměstnance, 

který se specializuje pouze na podnikatelské úvěry. 

6.5. Celkové vyhodnocení 

Na základě vyhodnocení nabídek na úvěr od vybraných bankovních institucí jsem došla 

k závěru, ţe lze sice vybrat nejlepší nabídku na úvěr ze třech moţných, avšak nemusí to 

být jednoznačně ta nejlepší varianta financování zejména v neustále se měnící situaci na 

bankovním trhu, na jehoţ základě banky stanovují výši svých úrokových sazeb, 

respektive se tyto sazby následně odvíjejí od obchodní politiky bank a současné ceny 

peněz na trhu. 
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Tab. 39: Shrnutí nejvýhodnějších nabídek jednotlivých modelových situací 

 Úvěry fyzických osob 

podnikatelů 

Úvěry fyzických osob 

Modelová 

situace 

Název 

bankovní 

instituce 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Název 

bankovní 

instituce 

Úroková 

sazba v 

procentech 

Modelová 

situace č. 1 

UniCredit bank 6,6 % Wüstenrot 6,4 % 

Modelová 

situace č. 2 

Raiffeisen 

bank 

5,51 % Wüstenrot 6,4 % 

Modelová 

situace č. 3 

UniCredit bank 3 % Česká 

spořitelna 

4,14 % 

Zdroj: vlastní tvorba 

Ke zvolení nejvhodnějšího způsobu financování podnikatelské činnosti, jsem nejprve 

musela vytvořit tři modelové situace ţádostí o úvěr. První modelová ţádost byla na 

investici do nového strojního zařízení firmy, druhá modelová ţádost byla na nový 

automobil potřebný k přepravě zboţí v podnikání a třetí modelová ţádost byla na 

financování přestavby nemovitosti pro podnikání a zároveň pro bydlení.  

Tyto ţádosti o úvěr jsem následně předloţila ke zpracování třem bankovním institucím. 

Na základě analýzy vypracovaných nabídek úvěrů od těchto vybraných bankovních 

institucí jsem provedla komparaci nabídek a následně zvolila pro určitou modelovou 

ţádost o úvěr tu nejvhodnější variantu úvěru fyzickou osobu podnikatele neboli OSVČ. 

Hlavním kritériem pro posouzení jednotlivých variant byla výše úrokové sazby, 

poplatky spojené s úvěrem a nabízený typ úvěru. Dále jsem také zohledňovala přístup 

banky. Nejochotnější bankou je v tomto ohledu jednoznačně UniCredit bank. Ta se 

také, na základě výsledků ratingu klientů finanční poradenské společnosti OVB, stala 

druhou nejvstřícnější bankou prvního čtvrtletí roku 2011. Přístup ke klientům by měl 

být v rámci konkurenčního boje mezi bankami stále jedna z nejdůleţitějších sloţek 

marketingu bank. 
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Kaţdý podnikatel ţádající o úvěr by měl zváţit důleţitost výše uvedených kritérií, na 

základě kterých bude posuzovat jednotlivé nabídky. Řídit se pouze podle výše úrokové 

sazby nemá jednoznačnou vypovídací schopnost o výhodnosti úvěru. Banky nabízející 

niţší úrokovou sazbu totiţ často mají vysoké náklady na poskytnutí a vedení úvěru, 

zatímco jiná banka s vyšší úrokovou sazbou má poskytnutí úvěru zdarma a vedení 

levnější a tudíţ by její nabídka byla v závěru výhodnější. 

Podnikatel by měl tedy nejlépe při výběru nabídky řídit roční procentní sazbou nákladů 

dále jen RPSN. Tato sazba mnohem přesněji vyjadřuje, kolik bude úvěr vlastně stát,  

neboli jaká je úroveň platebních podmínek úvěru. Vstupními parametry pro stanovení 

RPSN jsou výše úvěru, přesný termín poskytnutí úvěru, výše jednotlivých splátek, 

veškeré poplatky a další platby spojené s úvěrem a lhůta splatnosti úvěru. 

Mezi poplatky a další platby spojené s úvěrem se řadí například administrativní 

poplatky za uzavření smlouvy, posouzení ţádost o úvěr a poskytnutí úvěru. Další platby 

souvisí s převodem peněz a následným vedením účtu. Zahrnuje se mezi ně i pojištění a 

dokonce odkupní cena předmětu u leasingu. 

Nevýhodou ovšem je, ţe banky nemají za zákona povinnost zveřejňovat RPSN u 

podnikatelských úvěrů, takţe podnikatelé dále čelí riziku špatné volby úvěru. Pokud si 

podnikatel ţádající o úvěr podrobně neprostuduje nabídky úvěrů od jednotlivých bank a 

bude se řídit pouze výši úrokové sazby, můţe se snadno rozhodnout pro draţší variantu 

úvěru. Banky často nízké úrokové sazby vyvaţují vyššími poplatky.  

Pokud chce podnikatel získat finance pro svou podnikatelskou činnost prostřednictvím 

úvěrů, měl by buďto provést průzkum nabídek bank na základě výše uvedených kritérií 

a pak se rozhodnout, která varianta je pro něj nejlepší. Nebo vyuţít sluţeb finančního 

poradce. Otázka je, jestli oslovený finanční poradce skutečně vybere tu nejlepší 

variantu. Dále ţádný finanční poradce, ať uţ pracuje sám na sebe nebo je součástí 

nějaké finanční poradenské společnosti, nemá uzavřenou smlouvu se všemi bankami. A 

tak zrovna ta, se kterou nemá smluvní ujednání, můţe mít tu nejlepší nabídku na 

konkrétní úvěr. 

Vyuţití finančního poradce při ţádosti o podnikatelský úvěr má řadu výhod i nevýhod. 

Výhodou je, ţe pokud podnikatel narazí na dobrého a to nejlépe doporučeného 
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finančního poradce můţe si ušetřit spoustu času a starostí. Poradce za něj vyřídí většinu 

administrativní činnosti s úvěrem spojené, ale hlavně by za něj měl udělat to 

nejpodstatnější a to, najít nejvhodnější a nejlevnější variantu úvěru pro jeho 

podnikatelskou činnost. 

Další výhodou je, ţe finanční poradci mají často smlouvu s bankami na mnohem 

výhodnější nabídky úvěru neţ by dostal podnikatel, pokud by ţádal v bance o úvěr 

osobně. Je tomu tak například z důvodu dlouhodobé spolupráce mezi bankou a 

finančním poradcem. 

Nevýhody jsou spojeny zejména s rizikem, jestli jde finančnímu poradci více o to, co je 

dobré pro klienta nebo o provizi, kterou mu uzavření úvěru od banky přinese. Dalším 

faktem je, ţe v současné době ve finančních poradenských firmách působí lidé, kteří 

v daném oboru nemají ţádné vzdělání a fungují na základě proškolení. Riziko je pak 

spojené zejména s nedostatečnou způsobilostí poradce pro výběr úvěru.  

Z tohoto důvodu bych tedy navrhovala kombinaci vyuţití sluţeb finančního poradce a 

zároveň provést vlastní průzkum nabídek bank. S tím, ţe je to samozřejmě časově 

náročnější, avšak můţe to ušetřit spoustu peněz. 

Dále bych navrhovala zváţení vyuţití neúčelového úvěru místo klasického investičního. 

V současné době opět vešla „do módy“ tzv. Americká hypotéka. Podnikatel si v tomto 

případě sám můţe určit parametry úvěru. To znamená ţe, nemusí uvádět účel pouţití 

finančních prostředků, sám si můţe zvolit, kolik financí potřebuje v rozmezí od 200 000 

Kč do 5 000 000 Kč. Jak dlouhou je bude splácet v rozmezí od 3 do 20 let. Nastavení 

výše splátek záleţí také na klientovi. Buď můţe splácet po celou dobu rovnoměrně 

měsíční anuitní splátkou, nebo degresivním způsobem. Podnikatel si sám můţe zvolit 

fixaci úrokové sazby na pět či deset let. Jediná nevýhoda tohoto způsobu financování je 

povinnost zajištění úvěru nemovitostí. 

Co se týče vyuţití leasingu jako zdroje financování pro podnikatelskou činnost, zde 

jsem na základě provedené analýzy a následné komparace s úvěry dospěla k závěru, ţe 

není nejvhodnější variantou. 
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Avšak úplně bych ho jako variantu získání financí nevylučovala. Mnohdy klient 

nesplňuje podmínky bank pro poskytnutí úvěru jako například povinnou procentní část 

vlastních financí na koupi majetku. A v takovém případě je moţnost vyuţití právě 

leasingu.  Vţdy závisí na tom, jak je jednotlivá nabídka nastavená. 

Během hospodářské krize se dočasně zpomalil nárůst hypotéčních úvěrů a úvěrů pro 

podnikatele, na spotřební úvěry krize takový dopad neměla. Zpomalení nárůstu bylo 

zapříčiněno obtíţností získání úvěru a zejména jeho nevýhodností hlavně pro 

podnikatele. Proto podnikatelé v tomto období ztratili o úvěry zájem.  

V současné době, kdy krize polevila, mohou banky opět v rámci zdravého 

konkurenčního boje nabízet úvěry za výhodnějších podmínek neţ v průběhu krize. 
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Závěr 

Úvěry jsou nejvíce vyuţívanou variantou financování podnikání z tzv. cizích zdrojů. 

Pokud chce podnikatel investovat a nemá dostatek vlastních prostředků, většinou se 

obrací na banky s ţádostí o úvěr. Jak jsem jiţ zmínila v teoretické části své práce, ţádat 

o úvěr můţe podnikatel z různých důvodů, ať uţ na provozní účely, kdy tak většinou 

hradí pohledávky za odběrateli. Investiční úvěry, jejichţ prostřednictvím hradí pořízení 

hmotného či nehmotného majetku. Dále je zde obchodní úvěr, který vzniká na základě 

předloţené faktury mezi odběratelem a dodavatelem. A mnoho dalších. 

Zvláštní sekcí jsou úvěry pro SME klientelu neboli pro malé a střední podnikatele. 

Protoţe v naší zemi je těchto podnikatelů nejvíce, banky se začali na tento segment 

klientely soustředit a otevřeli spoustu specializovaných poboček. 

Paradoxem je, ţe banky se specializují na různé typy úvěrů pro podnikatele, ale 

neexistuje ţádný úvěr určení pro zahájení drobného podnikání. Získat finanční 

prostředky od bank, pokud chce někdo začít podnikat, není bez vlastních úspor téměř 

moţné. Budoucí ţivnostník bez předchozích zkušeností by na rozjetí podnikání 

potřeboval mít do začátku určitě nějaké prostředky, ale bohuţel většinou bez finanční 

pomoci bank. Banky mu totiţ bez toho aniţ by předtím uţ podnikal, nebo si vydělával, 

aby mohl podat daňové přiznání, ve většině případů nepůjčí. 

V průběhu nedávné Hospodářské krize byla výrazně těţší získat úvěr nejen pro 

podnikatele, ale v podstatě pro kohokoliv. Avšak hlavně podnikatelé o ţádání o úvěr 

v tomto období ztratili zájem. Banky úvěry totiţ dále poskytovali, ale za výrazně 

ztíţený podmínek a hlavně poţadovali mnohem větší podíl vlastního kapitálu a úvěr byl 

celkově draţší. 

V současné době však došlo k výraznému zlepšení a v rámci zdravého konkurenčního 

boje mezi jednotlivými bankami můţe podnikatel získat úvěr za velice výhodných 

podmínek. 

V praktické části své diplomové práce jsem prováděla na základě modelových ţádostí o 

úvěr analýzu nabídek úvěrů od vybraných bankovních institucí. Pro hodnocení těchto 

nabídek, jsem si stanovila základní kritéria. Hlavním kritériem pro posouzení 
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jednotlivých variant byla výše úrokové sazby, poplatky spojené s úvěrem a nabízený typ 

úvěru. Dále jsem také zohledňovala přístup banky. 

Na základě vyhodnocování těchto nabídek úvěrů jsem zjistila, ţe banky mají pro klienty 

velice zajímavé nabídky a pro kaţdého se snaţí najít tu nejvhodnější variantu úvěrového 

financování za co nejjednodušších a nejpřijatelnějších podmínek. 

Překvapením pro mě bylo, ţe většina oslovených bank mi místo účelového 

podnikatelského úvěru nabízela variantu neúčelového úvěru tzv. Americké hypotéky. 

Dělají to proto, ţe momentálně jsou úrokové sazby spojené s tímto typem úvěrů velice 

zajímavé. Nehledě na další jiţ výše zmíněné výhody samostatnosti při nastavování 

parametrů tohoto úvěru jako je částka úvěru, doba splácení, samostatnost při nastavení 

doby fixace úrokové sazby a samozřejmě podnikatel nemusí zmiňovat účel vyuţití 

tohoto úvěru ani ho nijak dokládat. 

Dále jsem zjistila, ţe často jiţ mnohem méně vyuţívaný leasing nemusí být vůbec 

špatnou volbou financování. Samozřejmě zde stále existují nevýhody leasingu oproti 

úvěru ve formě vlastnictví, kdy předmět koupě zůstává aţ do ukončení splácení 

majetkem leasingové společnosti a tudíţ si podnikatel nemůţe zařadit majetek do 

účetnictví a uplatňovat si tak náklady prostřednictvím odpisů a další nevýhodou je 

pojištění, u kterého si podnikatel nemůţu uznat vlastní bonusy a pojištění je tak draţší. 

Avšak jednoznačné označení lepší varianty mezi leasingem a úvěrem není, vţdy záleţí 

na tom, jak je celá nabídka nastavená. 

Při snaţe o získání nejlepší varianty úvěru jsem proto navrhovala, aby podnikatel vyuţil 

sluţeb ověřeného a doporučeného bankovního poradce, ale zároveň si sám udělal 

přehled o tom, jaké má moţnosti financování určité podnikatelské činnosti. 
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