
Za kolik lze koupit a prodat valuty (k 19. 11.)
Prodej klientům Odkup od klientů

Měna ČS ČSOB KB Směn.* ČS ČSOB KB Směn.*
EUR 32,02 31,94 31,97 31,54 30,46 30,50 30,47 30,86
USD 24,63 24,65 24,63 24,49 23,43 23,55 23,42 23,75
100 SKK 81,29 81,02 81,18 80,59 77,33 77,38 77,18 78,40
GBP 45,57 45,62 45,63 44,64 43,35 43,56 43,37 44,00
CHF 21,11 21,05 21,10 20,74 20,08 20,11 20,05 20,25
Popl. 1 %** 1 % 1 % 0 % 2 % 2 % 2 % 1%
* Směnárna, Praha 1, Vodičkova 28, kursy pro směnu do 100 000 korun.
** Nad 10 000 Kč zdarma. (PK)
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Vedle spotřebitelských úvěrů exis-
tují i jiné možnosti, jak si od banky
půjčit. Pokud si klient potřebuje půj-
čit jen na krátkou dobu nebo opako-
vaně malé částky, bude zřejmě vhod-
nější kontokorent nebo kreditní karta. 

Zejména kontokorent – tedy mož-
nost jít na svém běžném účtu do mi-
nusu – je velmi pohodlným a po-
měrně levným způsobem. Roční
úroky se nejčastěji pohybují kolem
10 až 13 procent. Půjčit nejdou vel-

ké částky (často jedno až dvojnáso-
bek čistého měsíčního příjmu). Ve-
dení kontokorentu bývá zdarma ne-
bo 10 či 20 korun měsíčně. 

Mnohem dražší formou úvěru je
kreditní karta. Zde se roční úroky
většinou pohybují kolem 20 procent
a klient také platí buď měsíční, nebo
roční poplatek za kartu. Klient, kte-
rý je schopen úvěr rychle splatit,
může ovšem využít výhody bez-
úročného období.

Zadlužit se lze i jinak

Předvánoční období znamená
vždy velký útok na rodinné rozpo-
čty. Lidé chtějí potěšit své blízké
i sebe pěknými dárky a nedosta-
tek peněz řeší půjčkami. Na trhu
jich existuje dost, ale jejich pod-
mínky bývají až křiklavě rozdílné.
Vyplatí se proto dobře zvážit, kde
a jak se zadlužit.

Když už se člověk rozhodne pro
půjčku peněz, k nejméně bolestivým
řešením může patřit spotřebitelský
úvěr od banky. Tyto úvěry jsou vel-
mi oblíbené, lze si poměrně rychle
půjčit 50 nebo i více tisíc korun.
Banky zjednodušily a zrychlily
schvalovací proces, a tak si lze pení-
ze z banky odnést do 24 hodin, často
i dříve.

Na trhu je však úvěrů celá řada
a člověk se v přemíře reklam obtíž-
ně vyzná. Co přesně banky propagu-
jí a jsou jejich nabídky výhodné?

Výše podle příjmu
Stále žádanější jsou hotovostní

(neúčelové) úvěry. Klient nemusí
dokládat účel, na co peníze použije.
Standardně si lze půjčit až 150 tisíc
korun, v některých bankách i více.
Česká spořitelna a Živnostenská
banka maximální výši neuvádějí,
v eBance a Komerční bance to mů-
že být až půl miliónu korun. Zajiš-
tění či ručení banky většinou nepo-
žadují až do 100 či 120 tisíc, v GE
Capital Bank až do částky 200 tisíc
korun. 

Kolik ale nakonec bude banka kli-
entovi ochotna půjčit, závisí hlavně
na výši jeho příjmu a pravidelných
výdajích a závazcích. Například kli-
entovi v tabulce s čistým příjmem
13 000 korun měsíčně půjčí mini-
málně 50 tisíc korun na tři roky
všechny banky. Výjimkou je pouze

Jak si nejvýhodněji půjčit peníze na Vánoce
Spotřebitelský úvěr od banky může být nejméně drahým řešením

Petr Kala

Do které banky uložit peníze
Termínované vklady k 20. 11. – příklady bank i částek (v % za rok*)

Banka/produkt 1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok

51 000 Kč
BAWAG Bank CZ 0,73 0,81 0,97 1,23
Citibank 0,79 0,82 0,89 0,99 1,18
Česká spořitelna 0,70 0,70 0,80 1,10 1,60
ČSOB 0,70 0,70 0,80 1,20 1,80
eBanka 0,80 0,85 0,95 1,20 1,70
GE Capital Bank 0,80 0,80 - - -
HVB CZ 0,77 0,86 1,15 1,31
Komerční banka** 0,78 0,81 0,89 1,00 1,21
Poštovní spoř. 0,90 0,90 1,30 1,90
Raiffeisenbank 0,75 0,95 1,20 1,50
Živnobanka 0,50 0,63 0,84 1,06 1,30
301 000 Kč
BAWAG Bank CZ 1,10 1,23 1,31 1,47 1,73
Citibank 1,05 1,06 1,13 1,23 1,45
Česká spořitelna 0,80 0,80 0,90 1,30 2,00
ČSOB 0,85 0,85 1,00 1,30 1,90
eBanka 1,00 1,05 1,15 1,40 1,90
GE Capital Bank 0,90 0,90 1,05 1,35 1,90
HVB CZ 1,01 1,14 1,39 1,72
Komerční banka** 1,10 1,13 1,21 1,32 1,53
Poštovní spoř. 0,90 0,90 1,30 1,90
Raiffeisenbank 0,95 1,00 1,25 1,45 1,90
Živnobanka 1,05 1,18 1,34 1,51 1,75

*Pevné sazby **S bonifikací jsou jednotlivé sazby o 0,20 % vyšší. Podmínkou je, že klient má
v KB i běžný účet (jeden ze čtyř určených) a uzavřel smlouvu o podmínkách bonifikace. (PK)

Bezhotovostní (účelový) spotřebitelský úvěr

Zdroj: Údaje bank

Banka Název produktu Výše úvěru Bez zajištění Nutný účet Roční úrok. sazba Poplatky za posouzení a zřízení Vedení ročně
Česká spořitelna Spotřebitelský úvěr není stanovena do 100 tis. ne od 8,9 % 0,8 % (min. 400, max 7000) 500
ČSOB Spotř. úvěr účelový 20 - 750 tis. do 400 tis. ano 8,4 - 13,9 % 1 % (min. 500, max. 3500) 1) 720
HVB CZ Individ. spotř. úvěr 200 tis - 1 mil. do 300 tis. ano od 7,9 % 1 % (min. 500) 600
Poštovní spoř. Spotř. úvěr účelový 20 - 750 tis. do 400 tis. ano od 8,9 % 1 % (min. 300, max. 3500) 2) 360
Živnost. banka Osobní úvěr účelový od 50 tis. do 120 tis. ano od 8,8 % 0,3 % (min. 500) 3) 600
1) do 15. 1. 2005 je poplatek poloviční; 2) do konce listopadu bez poplatku; 3) platí při dočerpání úvěru do 1 měsíce.

Hotovostní (neúčelový) spotřebitelský úvěr

Zdroj: Údaje bank

Banka Název produktu Výše úvěru Bez zajištění Nutný účet Roční úrok. sazba Poplatky za posouzení a zřízení Vedení ročně
Česká spořitelna Hotovostní úvěr není stanovena do 100 tis. ne od 9,9 % 0,8 % (min. 400, max 7000) 500
ČSOB Spotř. úvěr neúčelový 20 až 150 tis. do 100 tis. ano 13,9% 1 % (min. 500, max. 3500) 1) 720
eBanka Spotřebitelský úvěr 50 až 500 tis. posoudí banka ano od 8,5 % 0,3 % (min. 600) 600
GE Cap. Bank Osobní půjčka Expres 30 až 200 tis. ano ano od 9,9 % 1% (min. 500) 480
HVB CZ Rychlý hotovostní úvěr 50 až 200 tis. do 100 tis. ano od 7,9 % 1% (min. 500) 600
Komerční banka Osobní úvěr 50 až 500 tis. do 120 tis. ano od 8,51 % 800+ 0,3 % (max. 5000) 960

Perfektní půjčka 2) 30 až 150 tis. do 120 tis. ano od 14,9 % 0 0
Poštovní spoř. Spotř. úvěr neúčelový 20 až 150 tis. do 100 tis. ano 12,4 -13,4 % 1 % (min. 300, max. 3500) 3) 360

Čtyřlístek 10 až 30 tis. ano ano 26,23 % 0 0
Raiffeisenbank Rychlá půjčka 4) 20 až 150 tis. ano ne od 8,8 % 0 960
Živnost. banka Osobní úvěr neúčelový od 50 tis. do 120 tis. ano od 9,8 % 0,3 % (min. 500) 600

1) do 15. 1. 2005 je poplatek poloviční; 2) úvěr zdarma pojištěn proti nesplácení úvěru (dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání, invalidita, smrt), 3) do konce listopadu
bez poplatku, 4) úvěr zdarma pojištěn proti nesplácení úvěru (invalidita, smrt).

Kde je nejlacinější hotovostní úvěr (50 000 Kč, 36 měs. splátek*)

Zdroj: Údaje bank

Banka Roční úrok. sazba Poplatky Měs. splátka Celkový přeplatek RPSN**
Česká spořitelna 9,9 % součástí splátky 1673 Kč 10 228 Kč 13,2 %
ČSOB 13,9 % 2660 Kč 1706 Kč 14 076 Kč 17,4 %
eBanka 12,1 % 2400 Kč 1663 Kč 12 268 Kč 16,2 %
GE Capital Bank nenabízí úvěr na 36 splátek
Komerční banka nenabízí úvěr na 36 splátek
Poštovní spoř. 13,4 % 1080 Kč 1724 Kč 12 064 Kč 16,6 %
Raiffeisenbank 8,8 % 2880 Kč 1585 Kč 9940 Kč 13,0 %
Živnost. banka 12,1 % 2300 Kč 1664 Kč 12 204 Kč 15,9 %

*Výpočty jsou pouze orientační. Příklad klienta, který má v dané bance účet již dva roky, na účet mu chodí měsíční
mzda 13 000 Kč čistého, svobodný, bezdětný, bezproblémový klient. Platí nájem 3000 Kč, žádné další pravidelné
výdaje. **Roční úroková sazba včetně všech poplatků.

HVB CZ, která požaduje minimální
čistý příjem 15 000 korun.

Úrok kolem 15 procent
Půjčka však není levná záležitost.

Úrokové sazby banky většinou uvá-
dějí „od“, což znamená, že mohou
být i o dost vyšší. Skutečná výše
sazby se odvíjí od rizikovosti klien-
ta. Čím rizikovější klient, tím vyšší
úrok. To neplatí v ČSOB a Poštovní
spořitelně. ČSOB má jednotnou saz-
bu 13,9 procenta. V Poštovní spoři-
telně se odvíjí úrok od délky splat-
nosti úvěru (12,4 až 13,4 %).

Vedle úroků se ale platí ještě další
poplatky. Jednak za posouzení či vy-
řízení úvěru a jednak za vedení úvě-
ru. V našem příkladu úvěru na tři ro-
ky se poplatky vyšplhají třeba
v ČSOB na 2660 korun, v Raiffei-
senbank na 2880 korun. Tyto nákla-
dy je nutné započítat do celkových
nákladů úvěru, který vyjadřuje roční
procentní sazba nákladů (RPSN).
Tak třeba v ČSOB v našem příkladě
klient za tři roky splácení úvěru 50
tisíc korun zaplatí celkem 64 076 ko-
run, takže přeplatí 14 076 korun. Vý-
sledný roční úrok z půjčky (RPSN)
bude činit 17,4 procenta.

V Komerční bance u Perfekt půjč-
ky se sice žádné vedlejší poplatky
neplatí, nicméně je zase o něco vyš-
ší úroková sazba. Výhodnost úvěru
se pak zhruba srovná. Ani u ostat-
ních bank se výsledná cena úvěru
výrazně neliší. Rozhodovat tak mo-
hou spíše jiné věci, jako je rychlost
či podmínky poskytnutí úvěru.

Někde nutný 
běžný účet

Pro poskytnutí úvěru musí klient
vyplnit žádost a prokázat svou to-
tožnost dvěma doklady. V Raiffei-
senbank a Živnostenské bance stačí
jeden doklad totožnosti.

Rovněž je nutné přinést potvrzení
o trvalém zdroji příjmu. HVB CZ
k potvrzení o příjmu ještě požaduje
přinést poslední dvě výplatní pásky
a jeden další doklad (např. SIPO).
GE Capital Bank a Raiffeisenbank
zase požadují uvést pevnou telefon-
ní linku.

Navíc je podmínkou, aby měl kli-
ent v dané bance založený běžný
účet. Vzhledem k tomuto nepříjem-
nému omezení pak klient většinou
volí úvěr v bance, ve které již účet
má, protože nechce vydávat další pe-
níze za vedení nového účtu. Výjim-

kami jsou Česká spořitelna a Raiffei-
senbank, které pro získání úvěru za-
ložení běžného účtu nevyžadují. Po-
dle vyjádření tiskového mluvčího Iva
Polišenského se Živnostenská banka
v nejbližší době k této dvojici připojí.

Pokud však v České spořitelně
klient účet má a chodí mu na něj
pravidelně plat, má ty nejjednodušší
podmínky na trhu: k žádosti o úvěr
stačí pouze přinést občanský průkaz. 

Peníze nejpozději 
do druhého dne

Po podání žádosti a všech potřeb-
ných dokladů jsou banky většinou
schopny velmi rychle klienta vyhod-
notit a ještě ten samý den peníze po-
slat na účet. Klient tak nečeká déle
než jeden pracovní den. Živnosten-
ské bance trvá proces o den déle. 

Jedině u Poštovní spořitelny si
klient musí počkat, a to až 10 dní.
Vedle standardního úvěru nabízí
Poštovní spořitelna úvěr Čtyřlístek,
kde peníze můžete dostat ještě ten-
týž den – to platí, pokud si úvěr
sjednáte na pobočce banky. Pokud
o něj zažádáte na přepážce pošty, tr-
vá to přibližně pět dní. Výhodou
úvěru Čtyřlístek je, že banka nevy-
žaduje potvrzení o příjmu. Za to se
ale platí vysoký úrok 26,23 procenta
ročně, zřízení a vedení úvěru je
zdarma. Maximální výše úvěru je
pouze 30 tisíc korun. Klient musí
mít založen postžirový účet.

Účelový úvěr 
pro vyšší částky

Pokud přesně víte, na co peníze
chcete použít, a jedná se o něco vět-
šího – například nové zařízení dom-
ku nábytkem, je vhodnější zažádat
o účelový (bezhotovostní) úvěr.
V tomto případě banka proplácí pe-
níze na základě faktury nebo kupní
smlouvy přímo dodavateli.

Výhodou je, že si lze půjčit více
peněz a zpravidla za nižší úroky.
Například v ČSOB to může být až
o 5 procentních bodů méně a banka
teoreticky půjčuje až 750 tisíc. Vyš-
ší je i částka, do které není povinné
zajištění. 

Poplatky za zřízení a vedení úvě-
ru jsou v bankách stejné jako u ho-
tovostního úvěru, shodně je tomu
i s požadovanými doklady a pod-
mínkami poskytnutí úvěru. Klasický
účelový spotřebitelský úvěr nepo-
skytuje eBanka, GE Capital Bank,
Komerční banka a Raiffeisenbank.

Díky masívní reklamě v televizi
a tisku patří Osobní půjčka Expres
od GE Capital Bank a Rychlá půjč-
ka od Raiffeisenbank k nejznáměj-
ším na trhu. 

Co se týče úroků a poplatků, nabí-
zejí prakticky totéž jako nabídky
ostatních bank. Takže klient na tom
nic nevydělá. Nicméně některé ma-
ličkosti mohou natolik zvýšit kom-
fort klienta, že po jedné z půjček rád
sáhne. 

Půjčí nebo nepůjčí?
Například mnoho lidí se bojí, že

jim banka půjčku neposkytne. Proto

obě banky zřídily infolinku, na které
si lze anonymně zjistit, zda vám ban-
ka půjčí či nikoli a zhruba asi kolik.
Při komunikaci s operátorem stačí
nadiktovat základní údaje o vás, va-
šich příjmech a finančních závaz-
cích. Raiffeisenbank například udá-
vá, že půjčku může dostat i klient
s příjmem od 9500 korun měsíčně.

Infolinka sice není zadarmo, ale
nejde o velké částky. Do GE Capital
Bank stojí telefonát přibližně 1,50
koruny ve špičce a 0,80 koruny mi-
mo špičku za minutu, do Raiffeisen-
bank se platí téměř stejně – jako za
místní hovor.

GE Capital Bank navíc nabízí
službu Infolimit, díky níž se klient

pravidelně na výpisu z účtu dovídá,
kolik mu je banka ochotna půjčit.
Pro zřízení služby musí mít klient
v bance účet alespoň čtyři měsíce.
Limit pro půjčku banka určuje na
základě výše měsíčního obratu na
klientově účtu.

Peníze bez prodlení
Poté se musíte dostavit na poboč-

ku, kde se dozvíte přesně, kolik a za
kolik vám banka půjčí. Na místě se
sepíše smlouva.

GE Capital Bank uvádí, že peníze
na účtu v bance má klient po podepsá-
ní smlouvy v průměru do dvou hodin,
Raiffeisenbank inzeruje, že peníze
uvolní dokonce do patnácti minut.

U klienta často vítězí rychlost a jednoduchost
Osobní půjčka Expres a Rychlá půjčka jsou proto oblíbené

Petr Kala

Výše půjčky v GE Capital se mů-
že pohybovat od 30 do 200 tisíc ko-
run, ale pro klienty, kteří si za úče-
lem půjčky teprve zde založí běžný
účet, jen do 100 tisíc. Dobu splácení
si lze zvolit 24, 30, 40, 50, 60 nebo
72 měsíců. V Raiffeisenbank může
úvěr činit 20 až 150 tisíc korun a do-
ba splácení je 12, 24, 36, 48 nebo 60
měsíců.

Cena může být vysoká
Úroky začínají v GE Capital Bank

na 9,9 procenta, ale v případě nižší
bonity klienta mohou být až 17,9
procenta ročně. Banka uvádí, že od
letošního září, kdy byla spuštěna na-
bídka Půjčka v akci, si více než 
polovina klientů bere úvěr ve výši
50 a 75 tisíc korun s garantovanou

úrokovou mírou ve výši 12,8 pro-
centa ročně. Poplatky činí jedno
procento, minimálně 500 korun za
zřízení a 40 korun měsíčně za vedení. 

V Raiffeisenbank se začíná již na
8,8 procenta a končí na 15,9 procen-
ta ročně. Průměrná sazba přitom dle
vyjádření banky činí 11,9 procenta.
Založení je zdarma, ale měsíčně se
platí 80 korun. 

Půjčku lze kdykoli předčasně
splatit, v GE Capital Bank to však
stojí 5 procent, minimálně 1000 ko-
run z výše předčasné splátky, v Rai-
ffeisenbank o něco méně – 4 pro-
centa.

Úvěr je v Raiffeisenbank zdarma
automaticky pojištěn proti neschop-
nosti splácet z důvodu smrti nebo tr-
valých následků úrazu. Lze se také

připojistit na dlouhodobou pracovní
neschopnost nebo ztrátu zaměstnání.
Pojištění lze za úplatu sjednat
i v GE Capital Bank.

Nevýhodou v GE Capital Bank je
nutnost mít nebo založit si v bance
běžný účet. Raiffeisenbank založení
účtu nepožaduje.

Vedle toho je nutné v GE Capital
předložit potvrzení o příjmu a udat
jednu pevnou telefonní linku. Pokud
klient ještě nemá v bance založen
účet, musí navíc přinést jeden do-
klad pro ověření adresy (například
SIPO, účet za telefon nebo originál
výpisu z běžného účtu v jiné bance).
Jako prokázání totožnosti slouží dva
doklady. V Raiffeisenbank stačí do-
klad jeden a doklad pro ověření ad-
resy není vyžadován. 
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