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I. ÚVEROVÉ OBCHODY  
– �innosti týkajúce sa poskytovania úverov vrátane poskytovania záruk. 

Komer�né banky – podnikate�ské subjekty, ktoré prijímajú vklady a poskytujú úvery, môžu vykonáva� aj 
�alšie operácie, ako: 

- sprostredkovanie platobného styku a zú�tovania 
- vydávanie a správa platobných a úverových kariet 
- investovanie do CP 
- obchodovanie s devízovými hodnotami, CP 
- poskytovanie záruk 
- zmenárenská �innos�
- poskytovanie bankových informácií 
- poskytovanie poradenských služieb... 

Základným zameraním komer�nej banky zostáva akumulácia (sústre�ovanie) do�asne vo�ných pe�ažných 
prostriedkov s následným zhodnocovacím efektom pre vkladate�ov a ponuka finan�ných zdrojov na ur�. 
�asové obdobia za podmienok, ktoré sú prijate�né pre klientov a banke prinášajú zisk. 

Operácie komer�nej banky: 
a) Aktívne – na použitie získaných zdrojov na bankové obchody, na zabezpe�enie likvidity, na investovanie 

do majetku, na vytváranie opravných položiek ku rizikovým poh�adávkam 
b) Pasívne – na získavanie zdrojov, imania banky a na vytváranie rezerv 
c) Mimobilan�né -  ovplyv�ujú VH banky, �i už na strane A alebo P, patrí sem platobný styk, poradenstvo, 

rôzne �alšie služby 

II. Pasívne úverové operácie komer�ných bánk (PÚOKB) 
Zato, že banke ponúkame úspory získavame od nej zisk – úrok.  
Výška úroku = cena vkladu a býva spravidla úmerná obdobiu na ktoré klient poži�iava banke peniaze.  
�ím kratšie obdobie má banka peniaze k dispozícií tým je nižšia úroková sadzba. Získané prostriedky KB 
používajú na aktívne operácie. 

PÚOKB = operácie prostredníctvom ktorých banka prijíma alebo nakupuje pe�ažné zdroje od svojich klientov 
a používa ich na rozvíjanie a financovanie svojich aktívnych obchodov t.j. poskytovanie úverov, pôži�iek 
a rôznych druhov investícií, �ím si vytvára bankový zisk. 
Cie�om podnikania každej banky je vysoká likvidita, solventnos� a ziskovos�. Tieto ciele môže banka 
dosiahnu� riadením bankových A a P.  

Klasifikácia PÚOKB 
a) z poh�adu banky 

- pasívne obchody priame – také obchody prostredníctvom ktorých banka získava primárne zdroje t.j. 
priamo od vkladate�ov a nie prostredníctvom inej banky alebo iného finan�ného sprostredkovate�a  

- pasívne obchody nepriame – obchody prostredníctvom ktorých KB získava zdroje takým spôsobom, 
že iná banka alebo iný finan�ný sprostredkovate� ukladá svoje vo�né zdroje na ú�te v našej banke. 

- pasívne obchody s NBS – poskytovanie úveru NBS komer�ným bankám 
b) z poh�adu obchodných partnerov ako verite�ov banky 

- pasívne obchody s FO  
- pasívne obchody s PO 
- pasívne obchody s inými organizáciami a pe�ažnými ústavmi 

c) z poh�adu �asovej viazanosti zdrojov 
- pasívne operácie netermínované 
- pasívne operácie termínované   – krátkodobé  - s dobou viazanosti do 1 roka 

- strednodobé  - 2 – 4 rokov 
- dlhodobé – nad 4 roky 
alebo len krátkodobé (do 1 roka)  a dlhodobé (nad 1 rok) 



d) z poh�adu produktu, na základe ktorého banka získava zdroje 
- vkladové knižky a vkladové ú�ty bez alebo s uvedením d�žky doby vkladu 
- vkladové listy a certifikáty 
- bankové obligácie 
- životné poistky 
- rôzne druhy prémiových sporení 
- iné produkty 

TYPY ÚVEROV 
Všeobecne sa uvádza takéto �lenenie úverov na: krátkodobé, strednodobé a dlhodobé 

Medzi krátkodobé a strednodobé úvery patria: 

- kontokorentný úver 
- eskontný úver 
- spotrebný úver 
- lombardný úver 
- akcepta�ný úver 
- avalový úver 

Kontokorentný úver – predstavuje dohodu medzi bankou a klientom, na základe ktorej banka poskytuje úver 
klientovi úver prostredníctvom jeho bežného ú�tu. Jeho základom je kontokorentný ú�et v banke, ktorý 
predstavuje kombináciu vkladového a úverového ú�tu. Poskytnutie úveru však môže by� len do výšky tzv. 
úverového limitu, ktorý sa stanovuje individuálne a musí by� vopred dohodnutý. 

Eskontný úver – Banka poskytuje eskontný úver odkúpením zmenky od jej majite�a pred splatnos�ou zmenky 
za nominálnu hodnotu zníženú o diskont -  úrok za obdobie od nákupu do splatnosti zmenky.  

Spotrebný úver – nemajú jednotnú �asovú klasifikáciu. Patria sem krátkodobé, strednodobé, ale výnimo�ne aj 
dlhodobé úvery, ktoré sa používajú na nákup spotrebných tovarov a služieb. Tieto úvery stimulujú ekonomickú 
aktivitu a obchodné obraty. Zabezpe�enie úveru je pod�a typu úveru.  

Ak ide o revolvingový spotrebný úver, zabezpe�enie predstavuje pravidelný stabilný príjem, spojený 
s dlhodobými dobrými skúsenos�ami s klientom. Ú�el �erpania spravidla banka nesleduje. 

Inú formu predstavujú napr. splátkové spotrebné úvery na nákup T. Takéto úvery môže poskytova� banka 
alebo ich sprostredkuje obchodník, �ím u�ah�uje prístup klienta k úveru a podporuje obrat tovaru. Zakúpený T 
sa stáva zárukou za poskytnutý úver. 

Medzi spotrebné úvery možno zaradi� rôzne formy preklenovacích úverov, ktoré slúžia na preklenutie 
�asového nesúladu pe�ažných tokov s hodnotovými tokmi, napr. pri kúpe nového bytu a predaji starého. 

Lombardný úver – predstavuje krátkodobý úver, ktorý banka poskytuje na základe záložného práva na 
hnute�ný majetok alebo práva. Banka poskytuje lombardný úver max do 60 – 90% hodnoty zálohu. 
Lombardný úver sa poskytuje na: 

- cenné papiere, 
- tovar, 
- poh�adávky, 
- vkladné knižky, 
- drahé kovy, 
- práva (životné poistky, autorské práva). 

Akcepta�ný úver – je odvodený od akceptu zmenky. Akcept zmenky predstavujú prijatie zmenkového 
záväzky a akceptant sa stáva zmenkovým dlžníkom. 

Avalový úver – je odvodený od avalu zmenky. Banka preberá záruku za záväzok klienta vo�i tretej osobe. 



Medzi dlhodobé úvery zara�ujeme: 
- emisnú pôži�ku, 
- úverový úpis alebo záväzkovú listinu, 
- hypotekárne a komunálne úvery. 

Emisná pôži�ka – zdroje, ktoré sa získavajú pri emisnej pôži�ke, nevstupujú do súvahy banky, banka plní len 
sprostredkovate�skú funkciu. Emisná pôži�ka sa spája s emisiou dlhopisov, ktorú klientovi zabezpe�uje banka, 
pri�om spravidla �as� emisie odkúpi. Podnikate�ský subjekt sa v tomto prípade neobracia na banku so 
žiados�ou o úver, ale emisiou dlhopisov sa obracia na celú ekonomickú verejnos� s ponukou na odkúpenie 
jeho úverových CP.  

Úverový úpis – zakladá sa na tom, že dlžník podpisuje banke tzv. záväzkovú listinu – úverový úpis. Táto je 
dôkazom poh�adávky banky vo�i nemu. 

Hypotekárny úver – úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpe�ený záložným 
právom k tuzemskej nehnute�nosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný prevažne prostredníctvom 
vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou pod�a osobitného predpisu a ktorý 
poskytuje hypotekárna banka na tieto ú�ely: 
a) nadobudnutie tuzemskej nehnute�nosti alebo jej �asti 
b) výstavbu alebo zmenu dokon�ených stavieb, 
c) údržbu tuzemských nehnute�ností alebo 
d) splatenie poskytnutého úveru použitého na ú�ely pod�a a) až c) ktorý nie je hypotekárnym úverom. 

Komunálny úver – úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpe�ený záložným 
právom k nehnute�nému majetku obce alebo vyššieho územného celku, ktorý je financovaný prevažne 
prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou a ktorý poskytujú banky na 
nadobudnutie tuzemských nehnute�nosti, výstavbu, zmenu dokon�ených stavieb a údržbu tuzemských 
nehnute�ností a �alších stavieb s cie�om využíva� ich na verejnoprospešný ú�el. 

Manažment aktívnych operácií komer�ných bánk 
a) efektívna a optimálna štruktúra portfólia aktív 
b) zásady realizácie aktívnych bankových obchodov (stratégia alebo obchodná politika banky) – hovoria 

o štandardných postupoch a presnej špecifikácií pri hodnotení klienta, Limitná politika 
c) flexibilné parametre aktívnych bankových operácií – aby sme vedeli pre klienta uši� úver na mieru 
d) podmienky realizácie aktívnych bankových operácií – banka stanoví podmienky a klient ich musí 

dodržiava�
e) priate�ná miera rizika aktívnych bankových operácií 
f) diverzifikácia rizika v portfóliu aktívnych obchodov 
g) adekvátna úrove� úrokových a neúrokových výnosov – tendencia – znižuje sa podiel úrokových výnosov  
h) segmentácia klientov banky – segmenty – skupiny klientov, na ktoré sa bude banka orientova�
i) dodržiavanie optimálnych vz�ahov medzi riziko – výnosnos� – likvidita 

Podmienky pre poskytovanie úverov 
- vymedzenie pojmov všeobecné ustanovenia 
- �erpanie úverového rámca, úverovej linky 
- úro�enie (pevné úremenné, plávajúce) 
- splácanie úverovej poh�adávky 
- poplatky 
- zabezpe�enie úverového obchodu 



Na úverových obchodoch participuje: 
- úverový manažér (produktový manažér) 
- manažér rizika – ohodnocuje riziko 
- znalec 
- právnici 
- administrátor úverového obchodu 
- pracovníci správy úverov 

V. ZÁKLADNÉ ETAPY ÚVEROVÉHO PROCESU: 
- Identifikácia klienta, získavanie informácií, spracovanie návrhu a posúdenie rizika, 
- Rozhodovací a schva�ovací proces 
- Príprava úverovej dokumentácie 
- Verifikácia údajov a �erpanie finan�ných prostriedkov 

1. Etapa – Identifikácia klienta, získavanie informácií, spracovanie návrhu a posúdenie rizika 
- vymedzenie pojmov, súvislostí, zodpovednosti 
- zásady a postupy (úverový manažér, risk manažér, postupy) 
- ponuka produktov banky, žiados� klienta o financovanie 
- posúdenie úverovej schopnosti klienta, identifikácia rizík 
- úvodné jednanie s klientom, predbežná analýza finan�ných výkazov, úvodný reporting, úvodné 

posúdenie klienta 
- sumarizácia informácií (analýza angažovanosti banky, služieb banky využívaných klientom, získanie 

informácií z externých zdrojov) 
- bilan�né a iné finan�né a nefinan�né analýzy (softvérova podpora) 
- reporting, spracovanie indikatívnej ponuky banky pre klienta 
- spracovanie úverového návrhu a posúdenie rizika (rating) 
- personálne zabezpe�enie, náplne práce, informa�né toky 

2. Etapa – Rozhodovací a schva�ovací proces 
- nastupuje po vypracovaní úverového návrhu 
- rozhodovanie o úverovom obchode v rámci kompetencií, v závislosti od ratingu klienta a úverového 

limitu pre klienta 
- posudzovanie rizika manažérom pre riziko 
- definovanie podmienok rozhodnutia, schválenie úverového obchodu 
- odsúhlasenie zmluvných podmienok s klientom 
- zmeny zmluvných podmienok (obsah zmien) 
- administrácia úverových obchodov 
- funkcie a zodpovednosti – úverový manažér, riziko manažér, administrátor úverových obchodov, 

správca úverových obchodov 

3. Etapa – Príprava úverovej dokumentácie
- spracovanie štandardnej úverovej dokumentácie 
- úprava úverovej dokumentácie (zapracovanie právnych úprav, supervízia znaleckého posudku, zmena 

podmienok obchodu...) 
- opakovanie cyklu rozhodovacieho procesu 
- podpisovanie úverovej dokumentácie 
- funkcie a zodpovednosti – administrátor úverového obchodu, správca úverového obchodu, interný 

znalec, právne služby 

4. Etapa – Verifikácia údajov a �erpanie finan�ných prostriedkov 
- zásady verifikácie (elektronická a písomná dokumentácia, kontrola �erpania ÚL, podmienky �erpania, 

dodržiavanie ú�elovosti, zmeny úrokových sadzieb) 
- verifikácia údajov 
- �erpanie finan�ných prostriedkov 
- splácanie úveru, zadávanie zmien, vysporiadanie obchodu 
- funkcie a zodpovednos� – administrátor úverového obchodu, správca úverových obchodov, úverový 

manažér 




