
Vybrané úvěrové nabídky jednotlivých bank pro začínající podnikatele

BANKA » Česká spořitelna Komerční banka Raiffeisenbank

Název produktu

Investiční úvěr 5 Plus nebo Provozní úvěr 5 Plus Profi úvěr Podnikatelská rychlá půjčka

Minimální výše úvěru (Kč) není stanovena není stanovena 30 000

Maximální výše úvěru (Kč) 5 000 000 8 000 000 3 000 000

Prokazování příjmů

U začínajícího podnikatele je rozhodující kvalita a 
reálnost naplnění podnikatelského záměru klienta. 
Dalším faktorem je ochota klienta zapojit do rozběhu 
podnikání alespoň část vlastních prostředků a důležité 
jsou i možnosti zajištění úvěru.

daňové přiznání a finanční výkazy za poslední 2 účetní 
období

daňové přiznání za poslední uzavřené období

Nutné dokumenty

doklady o právní subjektivitě (živnostenský list, výpis z 
obchodního rejstříku), daňová přiznání (u začínajících 
klientů projekce a cash flow), doklady k požadovanému 
zajištění, doklady prokazující účelovost úvěru

identifikační dokumenty, dokumenty opravňující k 
podnikání, dokumenty uvedené výše

vyplněná žádost a daňové přiznání

Další podmínky

založení účtu u ČS schválení na počkání, možnost úvěru nezajištěného 
nemovitostí, úvěr určen pro podnikatele s ročními 
tržbami od 300 tisíc do 60 milionů Kč

Úroková sazba

u Investičního úvěru je garantovaná pevná sazba podle 
zvolené fixace (aktuálně 1 rok 7,10 % p. a. až 7,60 % p. 
a. na 10 let), u Provozního úvěru je stanovena 
individuálně

individuální, běžně 7,5 % - 9,9 % od 6,7 %

Poplatky

0,5 - 2 % z hodnoty úvěru, min. 5 tis. Kč posouzení žádost zdarma; poskytnutí úvěru 0,6 % z 
částky úvěru, min. 1 000 Kč; vedení úvěru 300 Kč 
měsíčně (600 Kč nad 1 milion Kč)

poskytnutí úvěru 0,5 %, min. 5 000 Kč, předčasné 
splacení zdarma, měsíční vedení 200 Kč

1/3 Zdroj: Podnikatel.cz



Vybrané úvěrové nabídky jednotlivých bank pro začínající podnikatele

BANKA » Poštovní spořitelna Volksbank UniCredit Bank
Název produktu Účelový úvěr Kontokorentní úvěr Provozní úvěr

Minimální výše úvěru (Kč) individuální limit 30 000 100 000

Maximální výše úvěru (Kč) individuální limit dle bonity klienta a zajištění 12 500 000

Prokazování příjmů

roční účetní závěrky za období 
předchozích tří let (u společností s povinností auditu 
ověřené auditorem), výroční zpráva a  zpráva auditora 
(jsou-li zpracovávány) a daňová přiznání 
za poslední tři roky včetně příloh tak, jak byly předány 
finančnímu úřadu. V případě, že klient nemá 
zpracováno daňové přiznání za poslední účetní období, 
předloží za toto období předběžné výsledky v rozsahu 
účetní závěrky.

Nutné dokumenty

žádost o úvěr, rozhodnutí příslušného orgánu o 
oprávnění k podnikání, resp. dokladu prokazujícího 
právní subjektivitu, informace o společnosti, 
podnikatelský záměr, potvrzení o stavu na daňových 
účtech, potvrzení o stávajících závazcích ze sociálního 
a zdravotního pojištění, doplňující údaje podle 
požadavku banky (např. komentář příčin výkyvů v 
účetních výkazech, plán investic, časový rozbor 
pohledávek, aktuální rozbor finančních investic, podíl 
exportu na tržbách, rozbor tržeb podle nosných 
činností), prohlášení o vzájemných vazbách k jiným 
subjektům, materiály týkající se navrhovaného zajištění, 
doklad o zajištění odbytu produkce (podle charakteru 
produkce).

Další podmínky
finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti 
(doporučené, ale nepovinné)

Úroková sazba

Úrokové sazby úvěrů se stanovují individuálně. Úvěry 
jsou poskytovány s úrokovou sazbou buď fixní, nebo 
vázanou na sazby mezibankovního trhu PRIBOR.

min. sazby od 7,60 % p. a. individuální variabilní sazba

Poplatky

poskytnutí úvěru - max. 1 % z výše úvěru nebo rámce 
bankovních záruk, služby a práce spojené s realizací 
úvěru - 300 Kč

poplatek za schválení a poskytnutí úvěru 1,5 %, min. 5 
000 Kč

vyhodnocení žádosti zdarma, poskytnutí úvěru 0,3 % 
z objemu, min. 3 000 Kč, max. 15 000 Kč (zdarma v 
rámci vedení Business Konta 20, 70 nebo Exklusive a 
Konta Profese)

vedení podnikatelského účtu u Volksbank, předložení 
finančních výkazů společnosti za min. 1 účetní období, 
kladné posouzení žádosti v závislosti na bonitě 
společnosti a poskytnutém zajištění 

pro podnikatele a menší firmy s ročním obratem do 50 
mil. Kč, s minimální délkou podnikání 1 rok a se 
sídlem/místem podnikání v České republice, standardní 
zajištění: bianko směnka a individuální zajištění dle 
bonity klienta
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Vybrané úvěrové nabídky jednotlivých bank pro začínající podnikatele

BANKA » GE Money
Název produktu Expres Business

Minimální výše úvěru (Kč) 40 000

Maximální výše úvěru (Kč) 1 000 000

Prokazování příjmů daňové přiznání

Nutné dokumenty

občanský průkaz + druhý doklad totožnosti, 
živnostenský list nebo výpis z Obchodního rejstříku, 1 
nebo 2 daňové přiznání, potvrzení o bezdlužnosti od 
Finančního úřadu (pro právnické osoby i potvrzení o 
bezdlužnosti od České správy sociálního zabezpečení), 
pevná linka nebo mobil na paušál (v případě mobilu na 
paušál - poslední vyúčtování služeb od mob. operátora)

Další podmínky

minimální doba podnikání 12 měsíců. Vybrané profesní 
skupiny mohou žádat okamžitě. Bez poplatků za 
vyřízení a načerpání. Jedná se o neúčelový úvěr. 
Peníze má klient ihned po podpisu smlouvy. Bez 
zajištění nemovitostí. Možnost mimořádné splátky a 
předčasného splacení. Možnost pojištění schopnosti 
splácet. 

Úroková sazba 9,3 - 16 %

Poplatky 300 Kč
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