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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bank a jejich úlohou 

v ekonomice. Cílem práce je charakterizovat bankovní systém, centrální banku, 

komerční banky a bankovní systém v České republice a srovnat nabídky běžných 

účtů konkrétních komerčních bank v České republice. Nejprve je teoreticky 

vysvětleno fungování bankovního systému a jeho jednotlivých složek se zaměřením 

na funkci bank v ekonomice. Dále se práce věnuje nabídce konkrétního bankovního 

produktu – běžného účtu. Srovnává nabídky běžných účtů tří komerčních bank 

v České republice v letech 2011 a 2012 a hodnotí, která z nich je nejvýhodnější pro 

různé typy klientů.  

  



Abstract 

 

This bachelor thesis refers to banks and their role in economy. The aim is to 

characterize the bank system, central bank, commercial banks and bank system in 

the Czech Republic and to compare provided current accounts of different 

commercial banks in the Czech Republic. First, the bank system and its components 

are theoretically explained, focusing on the function of banks in economy. 

Furthermore it refers to specific concrete bank products - the current account. The 

thesis compares current accounts of three commercial banks in the Czech Republic 

in 2011 and 2012 and evaluates which one is the best for different types of clients. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bank a jejich úlohou 

v ekonomice. Bankovní systém je významnou součástí každé tržní ekonomiky a 

banky výrazně ovlivňují chod národní hospodářství. Banky nám nabízejí širokou 

škálu nejrůznějších produktů a služeb, ve které se často není snadné zorientovat, 

proto se práce kromě teoretického vysvětlení pojmů týkajících se bank a 

bankovního systému zaměří i na nabídku konkrétních komerčních bank na českém 

bankovním trhu.  

Cílem práce je obecně charakterizovat fungování bankovního systému a 

funkce bank v ekonomice a následně porovnat a zhodnotit konkrétní nabídky 

běžných účtů tří komerčních bank v České republice v letech 2011 až 2012.    

V současné době je nám nabízeno velké množství nejrůznějších publikací 

věnujících se oblasti bankovního sektoru, proto budou tyto publikace nejprve 

rozčleněny a zhodnoceny. Dále se práce zaměří na vysvětlení teoretických pojmů 

jako bankovní systém a jeho druhy, centrální banka a komerční banky. Důraz bude 

kladen především na funkce a cíle bank v ekonomice. Na závěr této kapitoly bude 

charakterizován bankovní systém v České republice.  

Teoretické vysvětlení pojmů bankovního systému pak bude využito 

v praktické části bakalářské práce, která bude věnována běžným účtům jako 

jednomu ze základních bankovních produktů. Nejprve bude běžný účet teoreticky 

charakterizován, bude vysvětlena jeho podstata a podmínky nutné pro jeho založení, 

poté budou zvoleny tři konkrétní banky a charakterizovány jejich nabídky běžných 

účtů, které budou následně porovnány z co nejvíce možných hledisek. Na závěr 

bude zhodnoceno, která banka nabízí pro určitého klienta daný běžný účet 

nejvýhodněji. 
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1 Teoretické zakotvení problematiky bank a bankovních účtů v 

literatuře 

Nejprve bude věnována pozornost publikacím zabývajícím se problematikou 

bank a bankovních systémů. Bude zhodnoceno, jak jsou strukturovány a zda 

odpovídají potřebám čtenáře, kterému jsou určeny.  

Publikace věnované tématu bank a bankovnictví můžeme rozdělit na 

teoreticky a prakticky zaměřené. K teoreticky zaměřeným pracím řadíme především 

monografie a nejrůznější učebnice ekonomie. K prakticky zaměřeným patří 

publikace o finanční gramotnosti a konkrétní nabídky bank, které jsou publikovány 

především na jejich internetových stránkách. Zmíněny budou pouze vybrané z nich. 

Všechny publikace použité při tvorbě této práce jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury. 

K monografiím jsou řazeny odborné publikace věnující se pouze tématu 

bankovnictví, příp. zaměřující se jen na určitou část bankovního systému jako např. 

publikace Z. Revendy Centrální bankovnictví, Praha 2011. Kvalitní odbornou 

publikací věnující se bankovnímu sektoru teoreticky je publikace B. Šenkýřové 

Bankovnictví, Praha 2010. Tato práce je dobře strukturována, začíná vysvětlením 

teoretických pojmů jako bankovní systém, centrální banka, komerční banky, 

finanční produkty a pak následuje důkladnější zkoumání některých bankovních 

produktů, vše ovšem pouze v teoretické rovině. Publikace je srozumitelná i pro 

osoby, které se tímto oborem nezabývají, slouží však především jako učebnice pro 

vysokoškolské studenty ekonomických oborů. Pro běžnou veřejnost je vhodná 

učebnice V. Hartlové a kol. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost, Praha 2004. 

Tato učebnice je běžné veřejnosti přístupnější. Věnuje se bankovnictví v základní 

rovině, ve svém popisu nejde příliš do hloubky, zaměřuje se na důležité informace, 

přistupuje ke čtenáři jako klientovi banky, kterému poskytuje základní informace o 

fungování bankovního systému a poskytování bankovních služeb. 

Dále do teoretických prací řadíme různé učebnice, které se zabývají 

ekonomií jako vědou a věnují se všem jejím oblastem. Zde bývá bankovnictví 

zmíněno v částech věnovaných makroekonomii společně s tématy jako hospodářský 

cyklus, nezaměstnanost, inflace, apod. Takovou publikací je například učebnice 
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M. Sojky a J. Pudláka Ekonomie pro střední školy, Praha 2009. Její struktura 

odpovídá potřebám středoškolských studentů. Nejprve se věnuje ekonomii jako 

vědě, poté vysvětluje obecné pojmy a další části jsou věnovány mikroekonomii, 

makroekonomii a mezinárodní ekonomii. V části Makroekonomie je jedna kapitola 

o bankovní soustavě. Vše je vysvětleno jednoduše a srozumitelně. Student střední 

školy získá základní přehled o ekonomii a oblastech, kterými se zabývá. 

Prakticky zaměřené příručky přistupují k čtenářům jako klientům banky a 

pomáhají jim zorientovat se v síti bank působících na trhu. Zaměřují se na produkty 

a služby, které banky nabízejí. Cílem těchto příruček je především zvýšení finanční 

gramotnosti veřejnosti. Jmenujme např. příručku P. Syrového a T. Tyla Osobní 

finance, Praha 2011. Tyto příručky poskytují základní informace z oblasti 

hospodaření s penězi. Důležité je, že řeší konkrétní problémy, např. jak vytvářet 

finanční plán, jak zhodnocovat vlastní finanční prostředky, charakterizují jednotlivé 

finanční produkty, radí jak zvolit správnou pojistku, úvěr apod., a to vše ukazují na 

konkrétních příkladech. Tyto příručky jsou užitečné především pro běžné klienty 

bank, kteří se v této problematice nepohybují a potřebují si ujasnit, co se skrývá za 

určitými produkty a službami a na co by se měli při výběru daného produktu 

zaměřit. Zde je také vhodné zmínit, že v současnosti už existují i učebnice finanční 

gramotnosti pro žáky základních škol, např. P. Klínský: Finanční gramotnost: 

obsahy a příklady z praxe škol, Praha 2008. Tato učebnice přesně odpovídá 

potřebám žáků základních škol. Vždy je předložena definice nějakého pojmu a 

následuje jednoduchý příklad, který názorně ukazuje, jak daný problém funguje 

v praxi.  

K prakticky zaměřeným příručkám řadíme také konkrétní nabídky 

bankovních institucí, především různé prospekty a nabídky na internetových 

stránkách, které také byly využity při tvorbě této práce. Internetové nabídky měly u 

všech tří bank, které byly brány v potaz, téměř shodnou podobu. Klientům je 

předkládána charakteristika daného produktu, přičemž jsou zdůrazněny služby 

poskytované zdarma nebo služby nějakým způsobem zvýhodněné. Poplatky a další 

informace, které jsou klientem vnímány spíše negativně, bývají umístěny pod 

dalšími odkazy, čili se k nim klient musí tzv. „proklikat“. Banky se samozřejmě 
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snaží klienta získat, a proto zdůrazňují informace, které jsou pro klienta výhodné a 

zajímavé. 

Z těchto informací o publikacích, které jsou na trhu nabízeny, vyplývá, že 

nenajdeme takové, které by komplexně zachycovaly jak teoretické otázky 

bankovnictví, tak konkrétní problémy a příklady z praktického života klienta, který 

si hodlá zřídit určitý bankovní produkt, což je také důvodem pro psaní této práce, 

která se zaměří na obě tyto oblasti – teoretickou i praktickou. Práce by pak mohla 

sloužit studentům pro zvýšení finanční gramotnosti, pro shrnutí problematiky 

bankovnictví a ujasnění základních pojmů této oblasti a příp. také klientům bank, 

kteří si chtějí založit běžný účet a potřebují zjistit, co jim banky nabízejí. 

  



11 

 

2 Bankovní systém 

Bankovní systém tvoří významný článek každé tržní ekonomiky. Bankovní 

obchody přivádějí do hospodářství peníze a významně tak ovlivňují jeho rozvoj. 

Každý stát tedy usiluje o stabilitu svého bankovního systému, která je ovlivněna 

výkonem ekonomiky. Bankovní systém je z tohoto důvodu velmi kontrolovaným 

odvětvím národního hospodářství.
1
 

Může být definován různými způsoby. Jedna z nabízených definic je tato: 

Bankovní systém je „souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání 

vztahů mezi nimi“.
2
 V širším smyslu může bankovní systém zahrnovat i další 

finanční instituce kromě banky. 

Bankovní systém můžeme dále definovat jako systém dělící se na dvě 

složky: institucionální a funkční. Institucionální složka zahrnuje jednotlivé banky, 

funkční složka představuje organizaci a způsob uspořádání vztahů mezi bankami.
3
 

Zajímavé je také přirovnání bankovního systému k živému organismu, které 

uvádí B. Šenkýřová ve své publikaci Bankovnictví. „Bankovní systém lze porovnat 

s živým organismem, který může řádně fungovat jen tehdy, jsou-li všechny jeho 

základní prvky v pořádku, tj. mohou-li vykonávat příslušné funkce. Zde se přímo 

nabízí analogie s lidským organismem: nefunguje-li řádně některý ze subsystémů, 

z nichž se lidský organismus skládá, ovlivní to – dříve nebo později – celkové 

fungování tohoto organismu.“
4
 

Bankovní systém můžeme také rozlišit na jeho části, bez kterých by nemohl 

fungovat. Těmito částmi jsou centrální banka, souhrn bank, vztahy mezi centrální 

bankou a bankami, vztahy mezi bankami a vztahy bank k okolí.
5
 

V praxi fungují různé druhy bankovních systémů, proto se v následující 

kapitole blíže podíváme na jejich rozdělení podle různých přístupů. 

                                                 

1
 Srov. Základy bankovnictví. 2007. s. 5. 

2
 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 2011. s. 15. 

3
 Srov. ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví. 2010. s. 46. 

4
 Tamtéž, s. 46. 

5
 Tamtéž, s. 46. 
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2.1 Druhy bankovních systémů  

Existuje několik možností dělení bankovních systémů. V tržní ekonomice 

převládá bankovní systém dvoustupňový tvořený centrální bankou a bankami 

komerčními. Centrální banka zajišťuje makroekonomické funkce, komerční banky 

mikroekonomické, jejich cílem je maximalizace zisku. Banky mají poměrně širokou 

oblast působnosti omezenou pravidly regulace. Dvoustupňový bankovní systém je 

charakteristický vyšším počtem komerčních bank. Komerční banky jsou ve svém 

rozhodování samostatné. Naproti tomu existuje jednostupňový bankovní systém, 

který je typický pro státy s centrálně plánovanou ekonomikou. Ústřední banka zde 

zajišťuje všechny funkce. Mohou zde existovat další banky, které se specializují na 

velmi úzké oblasti a jsou závislé na rozhodování centrální banky. V tomto typu 

systému se banky nesnaží maximalizovat své zisky, ale dodržet hospodářský plán.  

Dalším možným dělením je dělení podle toho, zda je bankovní systém 

regulován, či ne, a to na svobodné (nebo také volné bankovnictví) a regulované 

bankovnictví. Svobodné bankovnictví znamená, že činnost bank řídí pouze trh, 

banky nejsou podřízené žádné centrální autoritě. Svobodné bankovnictví je 

z hlediska organizace příkladem jednostupňového bankovního systému. 

V regulovaném bankovnictví jsou banky kontrolovány centrální bankou a 

organizačně odpovídá tento systém dvoustupňovému bankovnímu systému. 

Dále můžeme bankovní systém posuzovat z hlediska vlastnických vztahů. 

Banky mohou být ve vlastnictví soukromých osob nebo státu. V současnosti fungují 

tyto dva typy většinou společně. 

Důležité jsou jak vztahy mezi jednotlivými bankami, tak jejich otevřenost 

vůči okolí. Rozlišujeme pak bankovní systém vysoce otevřený a málo otevřený. 

Míra otevřenosti se liší v rámci jednotlivých států, které mohou vytvářet určité 

bariéry a podmínky pro vstup zahraničních bank na jejich domácí trh. „Míra 

otevřenosti domácích bankovních systémů vůči zahraničním bankám je vyšší 

v zemích Evropské unie než v Japonsku a USA, které na tomto poli vytvářejí 

regulační bariéry. K proniknutí na domácí japonský či americký bankovní trh 

musejí zahraniční banky splnit tvrdší podmínky než domácí subjekty a i po jejich 
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splnění mají řadu dalších omezení. V Evropské unii existují pro banky z členských 

zemí prakticky rovnocenné podmínky pro domácí a zahraniční banky.“
6
 

Dále rozlišujeme bankovní systémy univerzální a specializované. Ve 

specializovaném bankovním systému jsou přísně oddělené činnosti komerčních a 

investičních bank, v univerzálním mohou i komerční banky provádět investiční 

operace – obchodovat s cennými papíry. 

Podobu bankovních systémů ovlivňují různé faktory, „jako např. 

ekonomické prostředí, rozvinutost finanční soustavy a vyspělost finančního trhu, 

směnitelnost měny a její stabilita, způsob regulace bankovního systému, právní 

systém dané země, historické tradice a v neposlední řadě také zapojení dané země 

do mezinárodních organizací a struktur.“
7
 

V praxi nenajdeme čisté typy těchto bankovních systémů, ale jejich členění 

nám pomáhá porozumět tomu, jak fungují.
8
 

2.2 Centrální banka 

Centrální banka stojí na vrcholu dvoustupňového bankovního systému. 

Zpravidla se jedná o jednu instituci, ale existují i výjimky. Typickým příkladem 

jsou Spojené státy americké. Zde funguje jako centrální banka Federální rezervní 

systém, který tvoří dvanáct relativně samostatných bank. Funkčně ale tyto banky 

opět tvoří jen jednu centrální banku.
9
 

Centrální banka má zvláštní postavení v bankovním systému. Vykonává 

specifické funkce, které ostatní banky vykonávat nemohou, a to především emisi 

bankovek a regulaci bankovního systému.  

Její hlavní úlohou v ekonomice je pečování o vnitřní a vnější stabilitu měny.  

Vnitřní stabilita měny je vyjadřována mírou inflace, vnější stabilita se projevuje 

v měnovém kurzu k zahraničním měnám.
10

 

                                                 

6
 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 2011. s. 20. 

7
 ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví. 2010. s. 48. 

8
 Srov. ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví. 2010. s. 47. 

9
 Srov. REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. s. 306. 

10
 Srov. DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 2005. s. 143.  
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Zpravidla bývá ve vlastnictví státu, který ji pověřuje k výkonu určitých 

činností, obvykle zákonem. Pověřuje ji také k vydávání právních předpisů, kterými 

reguluje bankovní soustavu. 

Centrální banku můžeme definovat jako instituci, která: 

a) má emisní monopol 

b) provádí měnovou politiku 

c) reguluje bankovní soustavu
11

 

Funkce centrální banky vycházejí z jejího cíle, tj. péče o stabilitu měny. Za 

základní funkce zpravidla považujeme tyto: 

 emisní činnost 

 provádění měnové politiky 

 „banka bank“ 

 „banka státu“ 

 provádění bankovní regulace a dohledu 

Emisní činnost centrální banky spočívá v tom, že centrální banka má jako 

jediná banka výsadní právo emitovat hotovostní peníze.  

Jednou z nejdůležitějších funkcí centrální banky je provádění měnové 

politiky, čímž pečuje o stabilitu měny. Měnovou politiku můžeme charakterizovat 

jako „vědomou činnost, jejímž cílem je zabezpečit stabilitu měny regulováním 

množství peněz v oběhu využíváním měnových nástrojů.“
12

 K hlavním nástrojům 

měnové politiky patří diskontní politika, lombardní politika, povinné minimální 

rezervy a operace na volném trhu.  

Diskontní politiku provádí centrální banka tak, že stanovuje úrokovou míru 

(tzv. diskontní sazbu) komerčním bankám. Za tuto sazbu jim poskytuje úvěry. 

Lombardní politika znamená, že centrální banka poskytuje komerčním bankám 

krátkodobé úvěry, a to především těm bankám, které mají problém s likviditou (tj. 

schopností dostát svým závazkům vůči klientům). Centrální banka dále komerčním 

bankám určuje povinné minimální rezervy, tj. procento z primárních vkladů, které u 

ní musí mít uložené, tím zpomaluje, či naopak zrychluje oběh peněz. Důležitým 

                                                 

11
 Srov. ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví. 2010. s. 64. 

12
 ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví. 2010. s. 75. 
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měnovým nástrojem jsou také operace na volném trhu. Jedná se především o 

obchody s krátkodobými cennými papíry mezi centrální bankou a komerčními 

bankami.
13

 

Funkce „banka bank“ znamená, že centrální banka je bankou pro komerční 

banky. Provádí především tyto činnosti: 

a) přijímání vkladů od bank 

b) poskytování úvěrů bankám 

c) vedení účtů bankám 

d) provádění mezibankovního zúčtování
14

 

Centrální banka se tímto snaží vytvářet příznivé prostředí a podmínky pro 

činnost komerčních bank.  

Funguje také jako banka státu, resp. vlády. Vede účty státu, kryje jeho 

finanční potřeby, výjimečně může vládě poskytnout přímý úvěr, spravuje státní 

dluh, vydává státní cenné papíry. Stát ukládá své prostředky u centrální banky, 

protože je u ní předpokládána větší bezpečnost než při uložení v komerčních 

bankách.
15

 

Centrální banka dále vykonává bankovní regulaci a dohled. Tuto funkci 

bychom mohli zahrnout i pod funkci banky bank, protože tím pečuje o příznivé 

prostředí pro fungování bankovního systému. Stabilní bankovní systém je jedním 

z hlavních znaků dobře fungující ekonomiky, z tohoto důvodu je také regulován a 

kontrolován přísněji než jiná odvětví národního hospodářství. „Bankovní regulace 

spočívá ve stanovení podmínek a pravidel pro podnikání v oblasti bankovnictví, 

bankovní dohled obsahuje kontrolu nad dodržováním těchto pravidel a zdravým 

vývojem celého bankovního systému…“
16

 Regulace bankovního systému je proto 

prospěšná, ale nesmí bránit konkurenci mezi jednotlivými bankami.  

Zmíněné funkce jsou základními funkcemi centrální banky a zároveň z nich 

také vyplývá cíl její činnosti. Cílem centrální banky je totiž plnění těchto funkcí. 

Tato formulace cíle může působit příliš obecně, ale má to svůj důvod. Cíl banky je 

                                                 

13
 Srov. Základy bankovnictví. 2007. s. 9. 

14
 ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví. 2010. s. 68. 

15
 Srov. ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví. 2010. s. 69. 

16
 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 2005. s. 151. 
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vymezen obecně, protože je rovněž zanesen v zákoně, u kterého se předpokládá 

relativně delší platnost, aby tak byla zajištěna stabilita činnosti centrální banky při 

změně vlády. Jde tedy především o snahu udržet stabilitu bankovního systému, 

zabránit jeho rozkolísání.  

2.3 Komerční banky 

Samotná obchodní činnost je vykonávána komerčními bankami, které se 

orientují na maximalizaci zisku. 

Nejprve si musíme vyjasnit pojem banka. Ten můžeme definovat na základě 

dvou hledisek – funkčního a právního. Podle funkčního hlediska hodnotíme banku 

jako „druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní činností je zprostředkování 

pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty.“
17

 Právní 

hledisko pak znamená jasné vymezení pojmu banka v zákoně. V České republice 

definuje pojem banka zákon č. 21/1992 o bankách, stanovuje čtyři základní 

podmínky, které musí být splněny:  

a) jde o právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako 

akciové společnosti 

b) přijímají vklady od veřejnosti  

c) poskytují úvěry  

d) k výkonu bankovních činností mají bankovní licenci
18

 

Bankovní licenci uděluje centrální banka. Jedná se také o jeden z nástrojů 

bankovní regulace. Bankovní systém je tak chráněn před nekvalitními subjekty, 

které by v případě problémů mohly ohrozit jak klienty, tak celý systém. Podmínky 

udělení bankovní licence jsou zaneseny v zákoně.  

Historicky vzniklo několik druhů bank. Zpočátku byly pojmenovávány 

podle činností, na které se zaměřovaly, ale postupem času se toto přestalo dodržovat 

a dnes již není název banky směrodatný. Podle charakteru činnosti ale můžeme 

banky rozdělit na univerzální a specializované. Pro univerzální banky je typické, že 

                                                 

17
 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. s. 117. 

18
 Tamtéž, s. 118. 
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nabízí velké množství bankovních produktů a služeb. Většinou se jedná o velké 

banky s rozsáhlou sítí poboček. Často také zakládají dceřiné společnosti, které se 

zaměřují na poskytování určitých produktů a služeb – např. stavební spořitelny. 

Široká nabídka produktů a služeb jim zajišťuje vyšší stabilitu a větší množství 

klientů, kteří tak mohou získat většinu požadovaných služeb u jedné banky. 

Nevýhodou mohou být vyšší bankovní poplatky. 

Specializované banky se zaměřují jen na určité produkty a služby, což může 

znamenat kvalitnější nabídku toho daného produktu a větší úspory v rámci 

specializace na vybranou činnost. Jejich organizace bývá jednodušší, což ale může 

být také nevýhodou, protože vykazují nižší konkurenceschopnost a je u nich větší 

riziko úpadku. Mezi specializované bankovní instituce řadíme např. spořitelny, 

stavební spořitelny, hypoteční banky, apod.
19

 

Funkce komerčních bank vyplývají z jejich ekonomické podstaty.  

Můžeme k nim přistupovat ze dvou hledisek – z národohospodářského a 

podnikohospodářského.  

Z pohledu národohospodářského je základní funkcí komerčních bank 

zprostředkování pohybu peněžního kapitálu, což zahrnuje finanční zprostředkování, 

emisi bezhotovostních peněz, provádění platebního styku a zprostředkování 

finančního investování.
20

  

Finanční zprostředkování znamená nákup a prodej kapitálu založený na 

ziskovém principu. Banka operuje především s vypůjčenými penězi, které dále 

půjčuje. Peněžní prostředky získává od obyvatel, podniků a dalších institucí. Tyto 

peněžní prostředky pak nabízí svým klientům, např. ve formě úvěrů. Zajišťuje tak 

přesun prostředků do oblastí, kde dochází k nejvyššímu zhodnocení.  

Emisi hotovostních peněz může ve státě zajišťovat pouze centrální banka, 

komerční banky mohou emitovat bezhotovostní peníze, tj. peníze v podobě zápisů 

na bankovních účtech. 

Komerční banky dále zajišťují provádění platebního styku, tj. převádějí 

peněžní prostředky jménem svých klientů a na účet svých klientů. Banky mají 

v současné době, kdy převládá bezhotovostní forma placení, dominantní postavení 

                                                 

19
 Srov. ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví. 2010. s. 51. 

20
 Srov. DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 2005. s. 30. 
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v provádění platebního styku. Bezhotovostní styk, kdy banka převádí peníze 

z jednoho bankovního účtu na jiný, je samozřejmě rychlejší a jednodušší než 

hotovostní placení. 

Komerční banky také investují, tj. vykonávají vlastní obchody, vydávají 

cenné papíry a obchodují s nimi.
21

 

Z pohledu podnikohospodářského fungují banky jako podniky, které 

provádějí bankovní obchody. Z tohoto také vyplývá jejich cíl. Každý podnik se 

snaží o maximalizaci zisku, a tak je tomu i v případě komerčních bank. Bankovní 

obchody tradičně dělíme na tři skupiny: aktivní, pasivní a neutrální. V aktivních 

bankovních obchodech vystupuje banka jako věřitel. Jedná se o půjčování peněz, 

především v podobě poskytování úvěrů klientům. Dále sem například patří vklady u 

jiných bank a investice do cenných papírů. V pasivních obchodech vystupuje banka 

jako dlužník. Formou vkladů od různých subjektů v ekonomice (klienti, jiné banky 

a instituce, apod.) získává finanční prostředky potřebné pro aktivní bankovní 

obchody. V neutrálních bankovních obchodech není banka ani v postavení věřitele, 

ani v postavení dlužníka, tyto obchody však mohou mít vliv na její aktiva a pasiva. 

Patří sem například zprostředkování platebního styku jako provedení příkazu, 

inkasa, platby, dále devizové obchody, směnárenské obchody, depotní obchody (tj. 

úschova cenností), finanční poradenství, apod.  

Výnosem z aktivních bankovních obchodů je úrok z úvěrů, výnosy 

z cenných papírů, provize, apod. V pasivních obchodech banka naopak platí úrok 

svým klientům. Za neutrální obchody vybírá banka poplatky a provize.
22

  

Obecně jsou pro činnost bank nejdůležitější tři principy: likvidita, rentabilita 

a bezpečnost. O stavu banky nejlépe vypovídá její likvidita, tj. schopnost dostát 

svým závazkům vůči klientům v termínech splatnosti. Banka musí zajistit dostatek 

hotovosti, aby mohla dostát svým závazkům, neboli splatit svůj dluh. Rentabilita 

neboli výnosnost banky je poměr zisku k vlastnímu vynaloženému kapitálu banky. 

A v neposlední řadě musí usilovat o bezpečnost. Banka získává od věřitelů peníze, 

které dále půjčuje, ale zároveň je musí uložit co nejjistěji, musí tedy usilovat o 

minimalizaci rizik.  

                                                 

21
 Srov. Základy bankovnictví. 2007. s. 15. 

22
 Srov. LANDOROVÁ, A. Peníze a banky. 1997. s. 39. 
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Z předchozího nám tedy jasně vyplývá úloha komerčních bank v ekonomice 

– finanční zprostředkování s cílem maximalizovat zisk.  

2.4 Bankovní systém v České republice 

Vysvětlili jsme základní pojmy a nyní zhodnotíme bankovního systém 

v České republice. Pro bankovní systém České republiky byla zásadní měnová 

reforma k 1. lednu 1990, která vedla k zániku jednostupňového bankovního 

systému. Jednalo se o reformu v rámci transformačního procesu - přechod 

od centrálně plánované k tržní ekonomice. Zásadními kroky bylo zřízení 

dvoustupňového bankovního systému, odstranění direktivního řízení komerčních 

bank, ty začaly obchodovat s penězi, a tedy fungovat jako podnikatelské subjekty. 

Nyní je bankovní systém v České republice dvoustupňový univerzální 

s existencí některých specializovaných bank. Základní část tedy tvoří univerzální 

banky. Významné postavení zde mají tři velké univerzální banky: Česká 

spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s. a Komerční banka, a. s. Dále 

zde fungují určité specializované banky, a to především stavební spořitelny, které 

přijímají účelové vklady a poskytují účelové stavební úvěry. Kromě stavebních 

spořitelen působí na českém bankovním trhu ještě dvě další specializované banky: 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., zaměřující se na podporu malých a 

středních podnikatelů formou záruk a úvěrových výpomocí, a Česká exportní 

banka, a. s., zaměřující se na podporu vývozu. Roste také význam poboček 

zahraničních bank. 
23

  

Centrální bankou je Česká národní banka (dále jen ČNB), jejíž 

charakteristika je uvedena v Ústavě České republiky. Činnost zahájila k 1. lednu 

1993. Její hlavní cíl odpovídá základnímu cíli všech centrálních bank, tedy péče o 

vnitřní a vnější stabilitu měny. Provádí měnovou politiku, regulaci a dohled, emituje 

bankovky a mince, spravuje minimální rezervy komerčních bank, je bankou bank a 

bankou státu. Plní tedy všechny funkce centrální banky.  

                                                 

23
 Srov. REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 2011. s. 448. 
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Činnost ČNB řídí sedmičlenná bankovní rada, v jejímž čele stojí guvernér 

ČNB. Členové jmenuje a odvolává prezident, jsou voleni na 6 let, přičemž nikdo 

nesmí být zvolen více než dvakrát.
24

  

Podle údajů České národní banky působí na českém bankovním trhu  

k 30. 9. 2011 celkem 44 bank (bez ohledu na vlastnictví). Z toho 36 bank jsou 

banky s rozhodující zahraniční účastí, přičemž 21 bank jsou pobočky zahraničních 

bank.
25

 

Zajímavé jsou také údaje o podílech jednotlivých skupin bank na bankovním 

sektoru.  Rozhodující postavení mají velké banky – v aktivech je to 57,48 %, 

v hrubých úvěrech 51,04 % a ve vkladech klientů 59,51 %. Aktiva středních bank 

tvoří 16,40 %, malých bank 4,02 %, poboček zahraničních bank 11,63 % a aktiva 

stavebních spořitelen 10,47 %.
26

 (údaje k 30. 9. 2011) 

V současnosti je tedy pro bankovní systém ČR charakteristické, že stále 

převažuje zaměření na klasické bankovnictví, roste množství úvěrů poskytovaných 

obyvatelstvu a zvyšuje se jejich kvalita, banky mají dostatečné zdroje, rozhodující 

podíl na bankovním sektoru mají velké univerzální banky s dlouhodobou tradicí, ale 

zároveň vstupují na trh malé banky s atraktivní nabídkou pro klienty, což znamená 

především nízké poplatky za poskytované produkty a služby.  

                                                 

24
 Bankovní rada ČNB.  Česká národní banka [online]. c2003-2012 [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 

<http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/co_je_br.html>. 
25

 Tab. č. 1 Počet bank podle vlastnictví. Česká národní banka [online]. 30.9.2011 [cit. 2012-03-

24]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni

_ukazatele_fin_trhu/banky/bs_ukazatele_tab01.html>. 
26

 Tab. č. 7 Podíly jednotlivých skupin bank na vybraných ukazatelích bankovního sektoru.  
Česká národní banka [online]. 30.9.2011 [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 

<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_tr

hu/banky/bs_ukazatele_tab07.html>. 



21 

 

3 Vybrané běžné účty 

Nyní následuje další část práce – srovnání nabídek běžných účtů konkrétních 

bank v České republice jako základního bankovního produktu komerčních bank. 

V současné době nám jich bankovní domy poskytují velké množství, proto budou 

v následující části porovnány nabídky běžných účtů konkrétních komerčních bank 

v České republice v letech 2011 až 2012. 

Byly zvoleny tři druhy běžných účtů – osobní účet, tzv. účet pro mladé nebo 

také studentský účet a dětský účet. Osobní účet využívá velká část klientů  

nad 18 let z důvodu rychlého a nenáročného provádění platebního styku. Studentský 

účet je nejvíce zvýhodňován, ale banky k tomu mají své důvody, které je zajímavé 

zmínit. Dětský účet byl zvolen v souvislosti s vyučováním finanční gramotnosti na 

základních školách. Je zajímavé zjistit, zda i banky svou nabídkou reagují na 

potřeby vzdělávání dětí v oblasti finanční gramotnosti.  

Dále byly vybrány tři komerční banky – Česká spořitelna a.s. (dále jen 

Česká spořitelna), Komerční banka, a.s. (dále jen Komerční banka) a Fio banka, a.s. 

(dále jen Fio banka) – u kterých budou srovnány jejich nabídky daných běžných 

účtů. Jednotlivé nabídky vybraných bank budou nejprve charakterizovány a poté 

bude zhodnoceno, která z nich je pro klienta vzhledem k jeho požadavkům 

nejvýhodnější. Klienti si běžné účty vybírají především podle nabízených služeb a 

měsíčních poplatků. Tyto informace tedy budou základními kritérii pro porovnávání 

daných účtů, uvažována budou ale i další možná kritéria, která by mohla klienta 

ovlivnit. Zmíněny budou také úrokové sazby, které jsou však u těchto účtů velmi 

nízké, a proto nemají na rozhodování klientů téměř žádný vliv.  

3.1 Běžný účet jako základní finanční produkt 

Nejdříve charakterizujeme běžný účet obecně jako základní finanční 

produkt, který banky svým klientům nabízejí. Běžný účet je jedním ze základních 

bankovních produktů. Jedná se o jeden z prvních produktů, který klient od banky 

požaduje, a na jeho zřízení je často vázáno poskytování dalších bankovních 

produktů. Hlavní funkcí tohoto účtu je především provádění platebního styku. 
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Běžný účet zřizuje banka na žádost klienta, k jeho založení je třeba uzavřít 

smlouvu o běžném účtu mezi bankou a klientem. Tato smlouva musí mít písemnou 

formu a musí ji podepsat obě smluvní strany – klient a banka. Smlouva dále musí 

splňovat určité náležitosti. Mezi základní náležitosti, které by měly být ve smlouvě 

zaneseny, patří datum zřízení účtu, měna, ve které bude účet veden, označení 

majitele účtu, závazek banky přijímat vklady a provádět platby, jména osob 

oprávněných disponovat s prostředky na účtu, stanovení úrokové sazby, forma a 

způsob předávání zpráv o pohybech na účtu, způsob stanovení a způsob úhrady 

poplatků z běžného účtu.
27

 

Při zakládání běžného účtu musí klient prokázat svou totožnost. Anonymní 

běžné účty není možné zřídit. Nakládat s účtem může pouze majitel účtu, který však 

může dalším osobám plnou mocí udělit oprávnění disponovat s prostředky. Běžný 

účet může být založen i pro několik osob. Ty jsou poté spolumajiteli účtu a 

nakládají s ním společně, pokud se nedohodnou jinak a nezanesou to do smlouvy.  

Majitel účtu musí bance dále předložit podpisový vzor, který je součástí 

smlouvy o běžném účtu. Všechny další osoby, které požadují oprávnění disponovat 

s prostředky na účtu, jej musí rovněž předložit. Disponovat s prostředky v tomto 

případě znamená provádět výběry a převody prostředků. Sjednat smlouvu, měnit ji, 

rušit apod. může pouze majitel účtu.
28

 

Zůstatek na běžném účtu je úročen. Úroková sazba bývá ale velmi nízká, 

protože s prostředky uloženými na běžném účtu můžeme disponovat kdykoliv. 

Může být stanovena buď konkrétní výše úrokové sazby, nebo častěji způsob 

stanovení konkrétní výše úrokové sazby. Prostředky na účtu však nemusí být 

úročeny vůbec, což ovšem musí být také zaneseno ve smlouvě.
29

 

Banky si v souvislosti s vedením běžného účtu a prováděním plateb účtují 

různé poplatky. Ceny těchto služeb jsou uvedeny v sazebníku, který musí být 

zveřejněn náležitým způsobem, tj. být k nahlédnutí na pobočkách, zveřejněn na 

internetových stránkách banky, apod. Jak již bylo uvedeno, úroková sazba je u 

                                                 

27
 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 2005. s. 264. 

28
 Tamtéž, s. 266. 

29
 Tamtéž, s. 268. 
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těchto účtů relativně velmi nízká, a proto jsou bankovní poplatky častějším 

kritériem pro posuzování výhodnosti daného účtu. 

Zrušení běžného účtu může nastat třemi způsoby: 

1. uplynutím lhůty, pokud byla smlouva sjednána na dobu určitou, 

2. dohodou smluvních stran, 

3. výpovědí ze strany majitele účtu i ze strany banky
30

 

Banka poté vypořádá všechny pohledávky a závazky. Zůstatek na účtu podle 

rozhodnutí majitele účtu buď převede na jiný účet, nebo vyplatí v hotovosti.  

A jaký je význam tohoto druhu účtu? Z pohledu klienta je to především 

rychlé provádění platebního styku. Z pohledu banky jsou vklady na běžných účtech 

zdrojem jejích finančních prostředků a další finance pak získává z poplatků, které 

jsou klientovi strhávány z účtu za poskytované služby.  

Nyní již přejdeme k nabídkám běžných účtů, které nám určité komerční 

banky v České republice předkládají. 

3.2 Osobní účet pro klienty starší 18 let 

Osobní účet České spořitelny 

Česká spořitelna nabízí svým klientům Osobní účet ČS. Tento bankovní 

produkt je určen všem soukromým osobám nad 18 let. Pro založení účtu musí klient 

prokázat totožnost občana České republiky nebo cizího státního příslušníka a složit 

základní vklad. 

Zdarma jsou součástí tyto služby:  

 vedení účtu 

 vyhotovení měsíčního elektronického nebo papírového vyúčtování 

 založení trvalých plateb 

 založení i vedení vkladového účtu 

 Mini Kontokorent – umožňuje klientovi přečerpat účet o 1000 Kč 

                                                 

30
 HARTLOVÁ, V. a kol. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. 2004. s. 47. 
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Dále si může klient objednat doplňkové služby za příplatek. Do těchto 

služeb patří mezinárodní platební karta Visa Classic, výběry hotovosti z bankomatů 

České spořitelny zdarma, internetové nebo telefonické bankovnictví, Kontokorent, 

zdarma všechny platby v rámci České spořitelny nebo České republiky, zůstatkové 

sms, zvýhodněné úročení či pojištění.
31

 

Úroková sazba 

Úroková sazba je u tohoto účtu minimální: 0,01 %.
32

 

Bankovní poplatky 

Zřízení, přechod na jiný program i zrušení tohoto účtu jsou zdarma. Dále je 

zdarma vedení účtu, vyhotovení měsíčního výpisu a Mini Kontokorent České 

spořitelny.  

Měsíční poplatek za vyhotovení výpisu z účtu závisí na intervalu 

vyhotovení. Denní, týdenní, dekádní a měsíční výpisy jsou zpoplatněny částkou  

5 Kč, čtvrtletní výpis částkou 12 Kč, pololetní výpisy částkou 24 Kč a roční výpis 

částkou 48 Kč. Předání výpisu prostřednictvím služby Servis24 je zdarma, osobní 

vyzvednutí na pobočce je zpoplatněno částkou 45 Kč a odeslání výpisu poštou na 

udanou adresu je za cenu poštovného. V rámci základního balíčku je vyhotovení 

měsíčního papírového nebo elektronického výpisu zdarma. 

Poplatek za platby. Cena je vždy dána za jednu odchozí položku. Při zadání 

platebního příkazu prostřednictvím služeb přímého bankovnictví (zahrnuje služby 

Servis24 – Internetbanking, Telebanking – automatická hlasová služba, GSM 

Banking, Platba24) činí poplatek za položku 2 Kč, prostřednictvím služby Servis24 

Telebanking – služby telefonní bankéř činí poplatek za položku 15 Kč a 

prostřednictvím bankomatu/platbomatu ČS činí poplatek 6 Kč za položku. 

Zřízení, změna a zrušení trvalého příkazu z podnětu klienta prostřednictvím 

služeb přímého bankovnictví je zdarma. Realizace trvalého příkazu je zpoplatněna 

částkou 5 Kč za položku. Zřízení na přepážce je zdarma, změna a zrušení 

                                                 

31
 Osobní účet ČS. Česká spořitelna [online]. 15.2.2001 [cit. 2011-10-22]. Dostupné z: 

<http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/osobni-ucet-cs/o-produktu-d00013762>. 
32

 Sporožirové účty.  Česká spořitelna [online]. 16.5.2011 [cit. 2012-03-04]. Dostupné z: 

<http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/sporozirove-ucty-d00013861>. 
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zpoplatněny částkou 55 Kč a poplatek za realizaci zůstává stejný jako v prvním 

případě, tedy 5 Kč za položku. 

Poplatek za příchozí platbu činí 5 Kč a poplatek za platbu z/do jiné banky 

činí 2 Kč. 

Vkládat hotovost na svůj účet může klient prostřednictvím Vkladového 

bankomatu České spořitelny nebo na přepážce. Vklad na přepážce je zdarma, vklad 

prostřednictvím vkladového bankomatu je zpoplatněn částkou 6 Kč. 

Pro výběr hotovosti je nejvýhodnější využít Bankomat České spořitelny, zde 

je poplatek 6 Kč. Při výběru na přepážce zaplatí klient 65 Kč. 

Doplňkové služby 

U dalších doplňkových produktů dává banka svým klientům možnost 

výběru. Banka vytvořila balíčky služeb Standard a Plus, ze kterých si klient 

samostatně volí pouze ty služby, které potřebuje. Od jejich počtu se potom odvíjí 

měsíční poplatek. 

Balíček Standard obsahuje tyto služby: Kontokorent (sjednání tohoto úvěru 

na sporožirovém účtu na dobu neurčitou), debetní karta, internetové bankovnictví 

Servis 24 a dále Výběrová sada č. 1 – Výběry z bankomatu České spořitelny 

zdarma, Výběrová sada č. 2 – zůstatkové sms zdarma a Výběrová sada č. 3 – Platby 

v rámci České spořitelny zdarma. Měsíční poplatek závisí na počtu zvolených 

služeb. Při sjednání 0 až 1 služby činí měsíční poplatek 29 Kč, 2 až 3 služeb 69 Kč, 

4 až 6 služeb 109 Kč, 7 až 9 služeb 149 Kč a 10. a každý další produkt jednotlivě 

+20 Kč. Měsíční poplatek z tohoto účtu tedy ve skutečnosti činí minimálně 29 Kč, 

pokud si klient sjedná 0 až 1 ze služeb. 

Stejně funguje i balíček Plus. Ten zahrnuje tyto služby: Výběrová sada č. 4 – 

Platby v rámci České republiky zdarma, embosovaná mezinárodní debetní karta 

Visa Gold Partner, embosovaná mezinárodní debetní karta MasterCard Gold Partner 

a Spořící plán. U tohoto balíčku služeb je již měsíční poplatek poměrně vysoký. Při 

sjednání 1 až 2 služeb činí měsíční poplatek 159 Kč, 3 až 4 služeb 289 Kč, 5 až 6 

služeb 389 Kč a 7. a každá další služba jednotlivě +80 Kč. 
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MůjÚčet – Komerční banka 

MůjÚčet je určen fyzickým osobám od 18 let. Klient musí prokázat svou 

totožnost. Základní balíček obsahuje: 

 založení běžného účtu v Kč 

 elektronický měsíční výpis 

 mezinárodní debetní Embosovanou kartu s cestovním pojištěním 

 přímé bankovnictví 

 všechny příchozí transakce v Kč 

 založení trvalých příkazů a povolení inkasa do 3 měsíců od otevření 

nového účtu v Kč. 

Úroková sazba 

Úroková sazba je u tohoto účtu: 0,00 %.
33

 

Doplňkové služby 

Klient si může k základnímu balíčku pořídit další služby za poplatek jako 

například Balíček transakcí zahrnující všechny odchozí platby zadané přes 

internetové nebo mobilní bankovnictví za měsíční poplatek 39 Kč, KB spořicí konto 

Bonus, další účet v Kč, další platební karty, vlastní obrázek na platební kartu nebo 

pojištění platební karty Merlin. 

Koncept MojeOdměny 

V tomto programu může klient získat peněžní zvýhodnění za aktivní 

využívání svého účtu.  Může tak získat až 50% měsíčního poplatku zpět. Komerční 

banka vytvořila čtyři podmínky: 

1. měsíční obrat ≥ 15 tisíc Kč 

2. objem prostředků uložených u KB
34

 a/nebo u společností IKS
35

, 

MPSS
36

, KP
37

 a PF KB
38

 ≥ 250 tisíc Kč 

                                                 

33
 Oznámení Komerční banky, a. s., ze dne 29.2.2012, kterým se stanoví úrokové sazby vkladů a 

úvěrů v českých korunách s platností od 1.3.2012. KB [online]. 29.2.2012 [cit. 2012-03-10]. 

Dostupné z: <http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/urokove-sazby/kb-urokove-sazby-

czk.pdf?20120229140540>. 

34 Komerční banka, a.s. 

35 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. 

36 Modrá pyramida stavení spořitelna, a.s. 
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3. úvěr či hypotéka u KB nebo v MPSS 

4. měsíční úložky u společností IKS, MPSS, KP a PF KB ≥ 2 tisíce Kč 

Pokud klient splní jednu podmínku, získá zpět 25% měsíčního poplatku. 

Pokud splní 2 a více podmínek, získá zpět 50% měsíčního poplatku. 

Bankovní poplatky 

Měsíční poplatek za základní balíček MůjÚčet činí 68 Kč. V rámci 

programu MojeOdměny tedy může klient získat zpět 17 nebo 34 Kč. 

Poplatek za platbu z/do jiné banky činí v rámci základního balíčku 0 Kč. 

Měsíční výpis zaslaný elektronicky je v rámci základního balíčku zdarma. 

Pokud klient požaduje měsíční papírový výpis, činí poplatek 20 Kč. 

Příkazy k úhradě zadané prostřednictvím některé z forem přímého 

bankovnictví jsou zpoplatněny částkou 6 Kč za položku. Na přepážce zaplatí klient 

29 Kč za položku. 

Položka z trvalého příkazu k úhradě a odepsaná inkasa je zpoplatněna 

částkou 6 Kč. 

Vklad hotovosti na přepážce je zdarma. Poplatek za výběr hotovosti na 

přepážce je zpoplatněn částkou 60 Kč.
 39

 

Poplatek za výběr z bankomatu KB je zpoplatněn částkou 5 Kč. Klient ale 

může získat všechny výběry z bankomatu KB zdarma. Za jednu platbu debetní 

kartou získá klient jeden výběr z bankomatu KB zdarma. Poplatek 5 Kč je 

naúčtován, ale v následujícím měsíci je vrácen, pokud klient provedl platbu debetní 

kartou u obchodníka.
40

 

Běžný účet – Fio banka 

Fio banka nabízí běžný účet fyzickým osobám, podnikatelům i firmám. Na 

rozdíl od dvou předchozích zavádí Fio banka tento účet jako účet bez poplatků za 

                                                                                                                                         

37 Komerční pojišťovna, a.s. 

38 Penzijní fond Komerční banky, a.s. 

39 MůjÚčet a G2.2. KB : Komerční banka - sazebník a úrokové sazby.  [online]. 19.9.2011 [cit. 

2012-02-23]. Dostupné z: <http://www.sazebnik-kb.cz/cs/obcane/depozitni-produkty/mujucet-a-g2-

2-balicky-v-konceptu-mojeodmeny.shtml>. 
40

 Výběry z bankomatů KB. KB [online]. c2010 [cit. 2011-10-23]. Dostupné z: 

<http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/vybery-z-bankomatu-kb.shtml>. 
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základní služby. K založení účtu je třeba prokázat svou totožnost a složit základní 

vklad – minimálně 100 Kč. 

Služby, které jsou k Běžnému účtu Fio banky zdarma: 

 vedení účtu 

 InternetBanking 

 příchozí a odchozí platby v ČR 

 příchozí a odchozí platby mezi ČR a SR 

 karta Fio Maestro Chip 

 10 výběrů měsíčně z bankomatů Pharro 

 trvalé příkazy, SIPO a inkaso 

 vklad hotovosti na pobočce 

 výběr hotovosti na pobočce nad 1000 Kč (včetně) 

Úroková sazba 

Úroková sazba činí 0,10 %.
41

 

Bankovní poplatky 

Jak již bylo zmíněno výše, základní služby jsou u tohoto účtu zdarma. Výběr 

hotovosti do 1000 Kč je zpoplatněn částkou 30 Kč. Fio banka umožňuje i 

zvýhodněné výběry z bankomatu ČSOB, jeden výběr je zpoplatněn částkou 6 Kč. 

Výběr z bankomatu jiných bank v ČR je zpoplatněn částkou 30 Kč. 
42

 

Nevýhoda Běžného účtu Fio banky 

Nevýhodou tohoto účtu může být poměrně malé množství poboček a 

bankomatů. Například v celém Středočeském kraji jsou pouze čtyři pobočky 

(v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami) a tři bankomaty
43

 (v Kolíně, Kladně 

a Příbrami). To může být pro některé klienty rozhodující. 

                                                 

41
 Nabídka účtů a sazebník úroků pro fyzické osoby.  Fio banka [online]. 1.11.2011 [cit. 2011-10-

23]. Dostupné z: <http://www.fio.cz/docs/cz/urokove_sazby_FO.pdf>. 
42

 Běžný účet. Fio banka [online]. c2010 [cit. 2011-10-23]. Dostupné z: 

<http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/bezny-bankovni-ucet>. 
43

 Kontakty. Fio banka [online]. c2010 [cit. 2012-03-04]. Dostupné z: 

<http://www.fio.cz/spolecnost-fio/kontakty?region=11#mapBranches>. 
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3.3 Studentský účet 

Osobní účet ČS Student 

Tento účet je určen všem studentům jakéhokoli denního studia od 15 do 30 

let. Klient mladší 18 let si může založit účet pouze se souhlasem zákonného 

zástupce, dále musí předložit občanský průkaz a rodný list. Klient starší 18 let 

předloží pouze svůj občanský průkaz a potvrzení o denním studiu. Potvrzení o 

studiu poté musí dokládat každý rok. 

Služby, které jsou k tomuto účtu zdarma: 

 vedení účtu 

 měsíční elektronické výpisy 

 mezinárodní platební karta 

 Servis24 – internetové a mobilní bankovnictví 

 výběry hotovosti z bankomatu České Spořitelny 

 založení všech trvalých plateb 

 Mini Kontokorent – přečerpání účtu o 1000 Kč (pouze pro studenty 

starší 18 let) 

Pokud klient vlastní ISIC kartu, získá každý rok příspěvek 200 Kč. 

Úroková sazba 

Úroková sazba je stejná jako u Osobního účtu ČS, tedy 0,01 %.
44

 

Další služby 

Klient má možnost sjednat si ke svému účtu další služby jako pojištění, 

půjčky na dobu studia nebo spoření.
 45

 

Bankovní poplatky 

Bankovní poplatky jsou zde téměř ve všech případech stejné jako u 

Osobního účtu ČS. Poplatky jsou stejné za vyhotovení a předání výpisu z účtu,  

                                                 

44
 Sporožirové účty.  Česká spořitelna [online]. 16.5.2011 [cit. 2012-03-04]. Dostupné z: 

<http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/sporozirove-ucty-d00013861>. 
45

 Osobní účet ČS Student. Česká spořitelna [online]. 15.2.2001 [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: 

<http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/osobni-ucet-cs-student/o-produktu-d00013124>. 
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za zřízení, vedení i zrušení účtu, za odchozí platby, za zřízení, změnu a zrušení 

trvalého příkazu, za realizaci položky z trvalého příkazu, za příchozí platbu, za 

vklad hotovosti i za výběr hotovosti. 

Doplňkové služby 

Stejně jako u Osobního účtu ČS i zde nabízí banka možnost výběru 

z balíčků dalších služeb. Obsah balíčků Standard i Plus zůstává stejný, u balíčku 

Standard je ale odlišný měsíční poplatek 

Balíček Standard: Při sjednání 0 až 3 služeb činí měsíční poplatek 0 Kč, 4 až 

6 služeb 40 Kč, 7 až 9 služeb 80 Kč a 10. a každý další produkt jednotlivě + 20 Kč.  

Poplatky u Balíčku Plus zůstávají stejné. Při sjednání 1 až 2 služeb činí 

měsíční poplatek 159 Kč, 3 až 4 služeb 289 Kč, 5 až 6 služeb 389 Kč a 7. a každá 

další služba jednotlivě +80 Kč. Tyto služby ale využívá spíše menší část studentů.
 46

 

Balíček G2.2 Komerční banky 

Balíček G2.2 je určen studentům od 15 do 30 let, pokud jsou studenty 

prezenčního studia, a absolventům vysokých škol, pokud dokončili studium 

maximálně před rokem. Pro studenty do 26 let je balíček G2.2 zdarma. Studenti  

od 15 do 19 let nemusí předkládat potvrzení o studiu, starší studenti předkládají 

potvrzení pouze v roce, kdy dovrší 20 a 26 let, tedy dvakrát za celou dobu vedení 

účtu. Klient musí prokázat svou totožnost. 

Služby, které jsou v rámci balíčku zdarma: 

 založení a vedení běžného účtu v Kč 

 elektronický měsíční výpis 

 mezinárodní debetní embosovaná karta s cestovním pojištěním 

 přímé bankovnictví (internetové, telefonní nebo mobilní) 

 všechny příchozí platby v Kč (mimo odepsaná inkasa) 

                                                 

46
 Produktový sazebník - Osobní účet ČS. Česká spořitelna [online]. 13.9.2011 [cit. 2011-10-23]. 

Dostupné z: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/osobni-ucet-cs/sazby-a-poplatky-

d00012900>. 
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 založení trvalých příkazů a povolení inkasa do 3 měsíců od založení 

účtu na pobočce nebo přes Expresní linku KB 

Po předložení platné ISIC karty při prvním založení účtu získá student bonus 

200 Kč (nevztahuje se na studenty, kteří tento bonus obdrželi již při jiné akci).
 
 

Klienti, kteří alespoň jednou měsíčně po celý rok zaplatí kartou, dobijí 

telefon v bankomatu KB, nebo pošlou peníze prostřednictvím služby internetového 

bankovnictví MojeBanka (trvalé příkazy, inkasa a SIPO se nezapočítávají), v září 

obdrží na svůj účet bonus 333 Kč.
47

 

Balíček G2.2 pro absolventy od 26 do 30 let 

Studenti a absolventi vysokých škol mohou s tímto balíčkem pokračovat i po 

ukončení studia. Absolvent musí předložit diplom mladší než 1 rok, poté může 

balíček G2.2 využívat až do 30 let a ve věku 26 let po něm nebude vyžadováno 

potvrzení o studiu. Tito klienti však musí platit měsíční poplatek 68 Kč, mohou ale 

využívat koncept MojeOdměny.
 48

 

Úroková sazba 

I zde zůstává úroková sazba stejná jako u běžného účtu MůjÚčet: 0,00 %.
49

 

Doplňkové služby 

Pro studenty do 25 let (včetně) nabízí banka Balíček transakcí za 19 Kč. 

Koncept MojeOdměny pro studenty a absolventy vysokých škol starší 

26 let 

U tohoto účtu funguje Koncept MojeOdměny na stejném principu jako u 

účtu MůjÚčet, liší se ale výší částek v zadaných podmínkách a výší odměny: 

1. měsíční obrat ≥ 7 500 Kč 

                                                 

47
 G2.2. KB [online]. c2010 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: <http://www.kb.cz/cs/lide/mladez-a-

studenti/ucty-a-platby/ucty/g2-2.shtml>. 
48

 MůjÚčet a G2.2. KB : Komerční banka - sazebník a úrokové sazby [online]. 19.9.2011 [cit. 2012-

02-23]. Dostupné z: <http://www.sazebnik-kb.cz/cs/obcane/depozitni-produkty/mujucet-a-g2-2-

balicky-v-konceptu-mojeodmeny.shtml>. 
49

 Oznámení Komerční banky, a. s., ze dne 29.2.2012, kterým se stanoví úrokové sazby vkladů a 

úvěrů v českých korunách s platností od 1.3.2012. KB [online]. 29.2.2012 [cit. 2012-03-10]. 

Dostupné z: <http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/urokove-sazby/kb-urokove-sazby-

czk.pdf?20120229140540>. 
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2. objem prostředků uložených u KB
50

 a/nebo u společností IKS
51

, 

MPSS
52

, KP
53

 a PF KB
54

 ≥ 125 tisíc Kč 

3. úvěr či hypotéka u KB nebo v MPSS 

4. měsíční úložky u společností IKS, MPSS, KP a PF KB ≥ 1 000 Kč 

Splní-li student jednu z podmínek, získá odměnu 50% měsíčního poplatku 

za vedení balíčku G2.2. Splní-li dvě a více z podmínek, získá odměnu 100% 

z měsíčního poplatku za vedení balíčku G2.2. 

Další služby k balíčku G2.2 

Klient si k tomuto balíčku může objednat další služby – stejné jako u účtu 

MůjÚčet. 

Poplatky 

I další poplatky jsou stejné jako u účtu MůjÚčet – za měsíční papírový 

výpis, za příkazy k úhradě, za položky z trvalého příkazu, za vklad a výběr 

hotovosti. 

Výběr z bankomatu funguje stejně jako u účtu MůjÚčet. Poplatek za výběr 

z bankomatu KB je zpoplatněn částkou 5 Kč. Klient ale může získat všechny 

výběry z bankomatu KB zdarma. Za jednu platbu debetní kartou získá klient jeden 

výběr z bankomatu KB zdarma. Poplatek 5 Kč je naúčtován, ale v následujícím 

měsíci je vrácen, pokud klient provedl platbu debetní kartou u obchodníka.
55

 

Fio banka 

Fio banka neposkytuje svým klientům žádný speciální běžný účet, který by 

byl označen jako studentský. Studentské účty jsou postavené na nižších nebo až 

nulových poplatcích za určité služby. Fio banka již ve svém Osobním účtu nabízí 

základní služby zdarma, proto neposkytuje žádný studentský účet. Klientům by již 

                                                 

50
 Komerční banka, a.s. 

51
 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. 

52
 Modrá pyramida stavení spořitelna, a.s. 

53
 Komerční pojišťovna, a.s. 

54
 Penzijní fond Komerční banky, a.s. 

55
 Výběry z bankomatů KB. KB [online]. c2010 [cit. 2011-10-23]. Dostupné z: 

<http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/vybery-z-bankomatu-kb.shtml>. 
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nemohla nabídnout žádné další zvýhodnění. Student si tedy může založit Osobní 

účet Fio banky.  

3.4 Dětský účet 

Osobní účet ČS Junior 

Tento účet je určen pro děti od 8 do 15 let. Dítěti ho může založit pouze 

zákonný zástupce. Ten musí prokázat svou totožnost a přeložit dokument, který 

dokazuje, že je zákonným zástupcem dítěte (např. rodný list). 

V 15 letech věku dítěte bude účet automaticky převeden na Osobní účet ČS 

Student. 

Zdarma jsou tyto služby: 

 vedení účtu a měsíční výpis 

 platební karta s rodičem omezeným limitem pro výběry z bankomatu 

 všechny výběry z bankomatu ČS 

 vkladový účet  

 založení všech trvalých plateb 

Česká spořitelna uvádí několik výhod tohoto účtu – škola hospodaření 

s penězi, rodič zvolí limit hotovosti, rodič má také kdykoliv přístup k účtu a 

zvýhodněné úročení uložených prostředků.
56

 

Úroková sazba 

Tento účet je zvýhodněn vyšší úrokovou sazbou. Ta je různá podle výše 

kreditního zůstatku na účtu. Pokud je výše kreditního zůstatku do 19 999,99 Kč, 

činí úroková sazba 2,50 %, od 20 000 Kč do 34 999,99 Kč činí 2,00 % a od 35 000 

Kč a více činí 0,01 %.
57

  

 

                                                 

56
 Osobní účet ČS Junior. Česká spořitelna [online]. 15.2.2001 [cit. 2012-02-12]. Dostupné z: 

<http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/osobni-ucet-cs-junior/o-produktu-d00012921>. 
57

 Sporožirové účty.  Česká spořitelna [online]. 31.10.2009 [cit. 2012-03-04]. Dostupné z: 

<http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/sporozirove-ucty-d00013861>. 
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Bankovní poplatky 

I u tohoto účtu jsou bankovní poplatky stejné jako u Osobního účtu ČS 

Student. Mini Kontokorent České spořitelny se k tomuto účtu neposkytuje.  

 

Doplňkové služby 

Obsah balíčků Standard i Plus zůstává stejný jako u ostatních účtů, které 

banka nabízí. Výše poplatků je pak stejná jako u Osobního účtu ČS Student. 

Balíček Standard: Při sjednání 0 až 3 služeb činí měsíční poplatek 0 Kč, 4 až 

6 služeb 40 Kč, 7 až 9 služeb 80 Kč a 10. a každý další produkt jednotlivě + 20 Kč.  

Poplatky u Balíčku Plus zůstávají stejné, tento balíček však rodiče pro své 

děti nejspíše vůbec nebudou požadovat. Při sjednání 1 až 2 služeb činí měsíční 

poplatek 159 Kč, 3 až 4 služeb 289 Kč, 5 až 6 služeb 389 Kč a 7. a každá další 

služba jednotlivě +80 Kč.
 58

 

Dětské konto KB 

Dětské konto je určeno dětem od narození do 15 let. Měsíční poplatek činí  

0 Kč. Dítě získá zdarma bankomatovou kartu, výběry z bankomatů KB bez 

poplatků, vedení účtu, příchozí platby, pasivní náhled na účet prostřednictvím 

internetového bankovnictví MojeBanka, vklady a výběry hotovosti, peníze kdykoliv 

k dispozici bez výpovědní lhůty, měsíční výpisy poštou nebo elektronicky při 

pohybu na účtu a dárek při založení účtu. Zhodnocení uložených prostředků až 

2,5%. 

Banka v popisu uvádí, že toto konto umožní rodičům učit děti hospodařit 

s penězi, zároveň se jedná i o výhodné spoření. 
59

 

 

 

 

                                                 

58
 Produktový sazebník - Osobní účet ČS. Česká spořitelna [online]. 13.9.2011 [cit. 2011-10-23]. 

Dostupné z: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/osobni-ucet-cs/sazby-a-poplatky-

d00012900>. 
59

 Dětské konto. KB [online]. c2010 [cit. 2012-02-12]. Dostupné z: 

<http://www.kb.cz/cs/lide/mladez-a-studenti/ucty-a-platby/detske-konto.shtml>. 
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Úroková sazba 

Komerční banka poskytuje vyšší úrokovou sazbu u Dětského konta KB. Její 

výše je opět různá podle výše kreditního zůstatku na účtu, do 5 000,00 Kč  

činí 1,50 %, od 5 000,01 Kč činí 2,50 % a od 30 000,01 Kč činí 0,10 %.
60

 

Fio banka 

Fio banka nenabízí žádný účet, který by byl označen jako dětský. Je však 

možné založit dítěti Fio osobní účet. Nezletilý se musí dostavit se svým zákonným 

zástupcem. Ten prokáže svou totožnost a doloží, že je zákonným zástupcem dítěte 

(např. rodným listem). 

  

                                                 

60
 Oznámení Komerční banky, a. s., ze dne 29.2.2012, kterým se stanoví úrokové sazby vkladů a 

úvěrů v českých korunách s platností od 1.3.2012. KB [online]. 29.2.2012 [cit. 2012-03-10]. 

Dostupné z: <http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/urokove-sazby/kb-urokove-sazby-

czk.pdf?20120229140540>. 
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4 Srovnání běžných účtů 

Při srovnávání bankovních kont je vždy nutné vycházet z toho, jaký klient 

daný produkt požaduje. Jiné požadavky bude mít student, který většinu času tráví ve 

městě a denně pracuje s internetem, a jiné např. starší člověk žijící na venkově, 

který přístup k internetu nemá.  

V následující části srovnáme jednotlivé druhy bankovních účtů z co nejvíce 

možných hledisek, která mohou ovlivnit rozhodnutí klienta při výběru. 

4.1 Srovnání osobních účtů 

Základní bankovní poplatky u osobních účtů nejprve zaneseme do tabulky. 

Tabulka 1  - Bankovní poplatky u osobních účtů 

 Osobní účet ČS MůjÚčet KB 
Běžný účet 

Fio banky 

Založení a 

zrušení účtu 
zdarma zdarma zdarma 

Měsíční poplatek min. 29 Kč 

68 Kč (až 50 % 

poplatku může být 

vráceno v rámci 

konceptu 

MojeOdměny) 

0 Kč 

Platební karta 

zdarma při zřízení 

této služby 

v balíčku 

Standard, jinak 

400 Kč ročně 

zdarma zdarma 

Vyhotovení 

měsíčního výpisu 

zdarma v rámci 

základního balíčku 

elektronický 

zdarma,  

papírový 20 Kč 

zdarma 



37 

 

Poplatek za 

odchozí položku 

2 Kč (přímé 

bankovnictví) 

6 Kč (přímé 

bankovnictví) 
zdarma 

Poplatek za 

příchozí položku 
5 Kč 

zdarma v rámci 

měsíčního 

poplatku 

zdarma 

Realizace 

trvalého příkazu 

(přímé 

bankovnictví) 

5 Kč za položku  6 Kč za položku zdarma 

Realizace 

trvalého příkazu 

(přepážka) 

5 Kč za položku 6 Kč za položku zdarma 

Poplatek za 

platbu z/do jiné 

banky 

2 Kč 
0 Kč v rámci 

základního balíčku 
zdarma 

Vklad hotovosti 

na přepážce 
zdarma zdarma zdarma 

Vklad hotovosti 

prostřednictvím 

vkladového 

bankomatu 

6 Kč není není 

Výběr hotovosti z 

bankomatu 

6 Kč, nebo zdarma 

při zřízení této 

služby v balíčku 

Standard 

5 Kč (pokud klient 

neprovede žádnou 

platbu) 

10 výběrů 

zdarma/další 6 Kč 

Výběr hotovosti 

na přepážce 
65 Kč 60 Kč 

nad 1000 Kč 

zdarma/ do 1000 

Kč za 30 Kč 

 

Z této tabulky vyplývá, že nejnižší bankovní poplatky u osobních účtů 

zaplatí klient ve Fio bance. Zde jsou téměř všechny služby zdarma. Fio banka 

předpokládá především elektronickou komunikaci s klientem. Z tohoto důvodu má 
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menší množství kamenných poboček, jejichž provoz by musela financovat, může si 

tudíž dovolit téměř nulové poplatky za poskytované služby. Kromě toho je na 

našem trhu relativně nová a zatím hledá své klienty, proto jim musí nabídnout jistá 

zvýhodnění, jakými jsou například právě velmi nízké poplatky za poskytované 

služby. Česká spořitelna a Komerční banka mají poplatky téměř shodné, příp. se liší 

v korunových částkách. Z pohledu bankovních poplatků tedy v konkurenci dalších 

dvou sledovaných bank vítězí Fio banka. 

Výše úrokové sazby nebude u těchto účtů hrát velkou roli. Účelem běžných 

účtů je především rychlé bezhotovostní placení. Vklady zde nebývají uloženy příliš 

dlouho, a z tohoto důvodu nejsou úročeny vysokou sazbou. Nejvyšší úrokovou 

sazbu poskytuje Fio banka, a to 0,10 %. Rozdíly ve výši úrokové sazby jsou však 

tak malé, že se ve výsledku bude jednat o rozdíly v řádech korun. Úroková sazba 

tedy nebude rozhodujícím kritériem, podle kterého by klient volil určitou banku. 

Dalším rozhodujícím kritériem je dostupnost poboček. Například starší lidé 

žijící na venkově bez přístupu k internetu nebo lidé, kteří neumí nebo nemohou 

používat počítač, potřebují, aby jejich banka měla dostatečné množství poboček. 

Jsou také klienti, kteří své záležitosti vyřizují raději osobně, i ti potřebují mít dobré 

pokrytí poboček. Pro porovnání pokrytí byl jako srovnávací oblast zvolen 

Středočeský kraj. Česká spořitelna uvádí dlouhý seznam poboček, přesně 74 

poboček ve Středočeském kraji.
61

 Komerční banka uvádí 37 poboček ve 

Středočeském kraji.
62

 Fio banka má ve Středočeském kraji pouze 4 pobočky.
63

 

Pokud by se klient rozhodoval podle množství poboček v jeho okolí, pak by 

nejspíše zvolil Českou spořitelnu, která má své pobočky i v menších městech, příp. 

Komerční banku, která má ve Středočeském kraji sice o polovinu poboček méně 

                                                 

61
 Obchodní místa: Pobočky.  Česká spořitelna [online]. 15.2.2001 [cit. 2012-02-25]. Dostupné z: 

<http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_windowLabel=T378043935112

92836427808&T37804393511292836427808_actionOverride=%252Fportlets%252Franch_atm_201

0%252FsearchBranch&_pageLabel=branch_new_subportal01&T37804393511292836427808%7Ba

ctionForm.search_type%7D=business_places&T37804393511292836427808%7BactionForm.region

Id%7D=12&T37804393511292836427808wlw-

checkbox_group_key%3A%7BactionForm.selected_bp%7DOldValue=true&T37804393511292836

427808wlw-checkbox_group_key%3A%7BactionForm.s>. 
62

 Pobočky a bankomaty.  KB [online]. c2010 [cit. 2012-02-25]. Dostupné z: 

<http://www.kb.cz/pobocky-bankomaty/cs/hledani.x>. 
63

 Kontakty: Pobočky v ČR.  Fio banka [online]. c2010 [cit. 2012-02-25]. Dostupné z: 

<http://www.fio.cz/spolecnost-fio/kontakty?region=11#mapBranches>. 
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než Česká spořitelna, ale i tak je jejich pokrytí dostatečné. Fio banka staví 

především na elektronické komunikaci s klientem, proto má poboček velmi málo. 

V tomto kritériu by tedy neobstála před konkurencí dalších dvou uvažovaných 

bank. 

S pobočkami souvisí také množství bankomatů. To je u všech tří poboček 

dostatečně velké. Nejvíce jich má opět Česká spořitelna, jejíž poplatek za výběr je i 

nejnižší, pokud si klient danou službu vybere v rámci balíčku Standard. Fio banka 

má vlastních bankomatů málo. Ve Středočeském kraji to byly pouhé tři bankomaty. 

Umožňuje však výběry z bankomatů ČSOB a tato banka jich má velké množství. 

Výběr je pak zpoplatněn částkou 6 Kč za výběr. Pokud bychom přesto chtěli v této 

kategorii zvolit nejvýhodnější nabídku, pak by zvítězila Česká spořitelna. 

Klienti se ovšem nerozhodují pouze na základě bankovních poplatků a 

dostupnosti poboček. Pro mnohé je důležitá také důvěryhodnost banky. Někteří 

klienti dávají přednost bankám, které již mají v naší zemi určitou tradici. V tomto 

případě by takový klient nezvolil Fio banku. Fio banka začala nabízet tradiční 

bankovní produkty od 1. 9. 2010.
64

 Do tohoto data se zaměřovala především na 

poskytování investičních služeb. Naproti tomu Česká spořitelna má v České 

republice již dlouholetou tradici. Jako akciová společnost funguje v ČR od roku 

1992, navázala však na banky dřívější. Jejím prvním předchůdcem je Spořitelna 

česká, jejíž počátky spadají až k roku 1825.
65

 O jejím úspěchu a zavedenosti na 

českém bankovním trhu svědčí také aktuální informace o zvýšení konsolidovaného 

čistého zisku v roce 2011 o 13,2 % na 13,64 mld. Kč.
66

 Dlouholetou tradici má i 

Komerční banka, která vznikla v roce 1990 vyčleněním z bývalé Státní banky 

československé.
67

 Tyto banky mohou v klientech vzbuzovat větší důvěru. Svého 

klienta mají jistého, mohou si tudíž dovolit nasadit i vyšší bankovní poplatky. 

                                                 

64
 Historie. Fio banka [online]. c2010 [cit. 2012-02-20]. Dostupné z: <http://www.fio.cz/spolecnost-

fio/o-fio-bance/historie>. 
65

 Profil České spořitelny. Česká spořitelna [online]. 15.2.2001 [cit. 2012-02-20]. Dostupné z: 

<http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d00014413>. 
66

 Aktuality. Česká spořitelna [online]. 29.2.2012 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1515.xml?archivePage=news_archive_s

ubportal03&navid=>. 
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 Historie společnosti.  KB [online]. c2010 [cit. 2012-02-20]. Dostupné z: <http://www.kb.cz/cs/o-

bance/o-nas/historie-spolecnosti.shtml>. 
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Naproti tomu Fio banka, která je na trhu nová a která své klienty teprve hledá, musí 

přijít s atraktivní nabídkou, což jsou v tomto případě téměř nulové poplatky. 

Z předchozího vyplývá, že na rozhodování klientů může mít vliv velké 

množství informací. Vždy záleží na tom, o jakého klienta se jedná a jaké služby 

požaduje.  

4.2 Srovnání studentských účtů 

Stejně jako u osobních účtů i zde nejprve uvádíme shrnující tabulku 

bankovních poplatků. V případě Fio banky uvádíme znovu Běžný účet Fio banky, 

který je poskytován i studentům. 

Tabulka 2 - Bankovní poplatky u studentských účtů 

 
Osobní účet 

 ČS Student 
Balíček G2.2 KB 

Běžný účet 

Fio banky 

Založení a 

zrušení účtu 
zdarma zdarma zdarma 

Měsíční poplatek min. 0 Kč 

pro studenty ve 

věku 15 – 25: 0 Kč 

pro studenty ve 

věku 26 – 30 let: 

68 Kč (možnost 

navrácení 100 % 

v rámci konceptu 

MojeOdměny) 

0 Kč 

Platební karta 

zdarma při 

zakoupení této 

služby v balíčku 

Standard, jinak 

400 Kč ročně 

zdarma zdarma 
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Vyhotovení 

měsíčního výpisu 

zdarma v rámci 

základního balíčku 

elektronický 

zdarma,  

papírový 20 Kč 

zdarma 

Poplatek za 

odchozí položku 

2 Kč (přímé 

bankovnictví) 

6 Kč (přímé 

bankovnictví) 
zdarma 

Poplatek za 

příchozí položku 
5 Kč 

zdarma v rámci 

měsíčního 

poplatku 

zdarma 

Realizace 

trvalého příkazu 

(přímé 

bankovnictví) 

5 Kč za položku  6 Kč za položku zdarma 

Realizace 

trvalého příkazu 

(přepážka) 

5 Kč za položku 6 Kč za položku zdarma 

Poplatek za 

platbu z/do jiné 

banky 

2 Kč 
0 Kč v rámci 

základního balíčku 
zdarma 

Vklad hotovosti 

na přepážce 
zdarma zdarma zdarma 

Vklad hotovosti 

prostřednictvím 

vkladového 

bankomatu 

6 Kč není není 

Výběr hotovosti 

z bankomatu 

6 Kč, nebo zdarma 

při zřízení této 

služby v balíčku 

Standard 

5 Kč (pokud klient 

neprovede žádnou 

platbu) 

10 výběrů 

zdarma/další 6 Kč 

Výběr hotovosti 

na přepážce 
65 Kč 60 Kč 

nad 1000 Kč 

zdarma/ do 1000 

Kč za 30 Kč 
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Podmínky založení účtu jsou u všech tří bank stejné.   

Pokud srovnáme účty podle bankovních poplatků, pak opět vítězí Fio banka, 

jejíž poplatky jsou téměř nebo zcela nulové.  

S úrokovou sazbou je to stejné jako u osobních účtů pro klienty starší 18 let. 

Její výše se neliší. Nejvyšší je tedy u Fio banky: 0,10 %, ale i to je tak nízká 

hodnota, že toto kritérium výběru téměř nemusíme brát v potaz. 

Většina studentů je držitelem studentské ISIC karty, proto pro ně může být 

zajímavá nabídka České spořitelny, která jim za vlastnictví této karty každoročně 

připíše na účet částku 200 Kč. Podobné zvýhodnění nabízí i Komerční banka, která 

ovšem částku 200 Kč připíše pouze jednorázově při založení účtu. Komerční banka 

však nabízí zajímavé zvýhodnění, pokud klient alespoň jednou měsíčně po celý rok 

zaplatí kartou, dobije telefon prostřednictvím bankomatu KB, nebo provede platbu 

službou internetového bankovnictví (kromě trvalých příkazů, inkasa a SIPO). 

V tomto případě mu banka v září připíše na účet bonus 333 Kč. 

Dalším důležitým kritériem je komunikace s bankou. Studenti denně pracují 

s internetem, proto jim nedělá potíže elektronická komunikace, většina ji také 

upřednostní před osobní návštěvou banky. Počet poboček proto nebude hrát příliš 

důležitou roli. Pro studenty bude důležitější spíše výběr hotovosti, a tudíž množství 

a dostupnost bankomatů. Toto už bylo zmíněno u osobních účtů pro klienty starší 

18 let. Množství bankomatů Komerční banky a České spořitelny je srovnatelné. Fio 

banka má menší množství vlastních bankomatů, ale umožňuje také výběry 

prostřednictvím bankomatů ČSOB, kdy poplatek za jeden výběr činí 6 Kč, což není 

příliš vysoká částka. Pokud klient Komerční banky neprovede žádnou platbu 

platební kartou, pak je poplatek za výběr z bankomatu zpoplatněn částkou 5 Kč za 

jeden výběr, což je téměř srovnatelné s poplatkem Fio banky. Dostupnost 

bankomatů a poplatek za výběr tedy nejspíš nebude rozhodující, ale nejvýhodnější 

nabídku poskytuje Česká spořitelna, kdy může mít student tuto službu opět zdarma, 

pokud si ji zvolí jako jednu ze služeb balíčku Standard. 

U předchozího druhu účtů jsme uvažovali také o tradici a důvěryhodnosti 

banky. Studenti bývají otevřenější novým možnostem, proto by je nemusel ovlivnit 

fakt, že Fio banka je na trhu nová, teprve si upevňuje svou pozici a hledá své 

klienty. V tomto případě na tom budou všechny banky nejspíše srovnatelně.  



43 

 

Pokud klient Komerční banky svůj účet aktivně využívá, tedy každý měsíc 

např. alespoň jednou platí kartou, nebo provádí platby prostřednictvím 

internetového bankovnictví, má šanci obdržet od banky v září 333 Kč (banka mu 

tuto částku připíše na účet). Tato částka by mu mohla pokrýt bankovní poplatky 

z tohoto účtu na celý rok.  

Pokud se však klient nebojí využít nabídek nových bank, pak bychom mohli 

doporučit Fio banku, jejíž nabídka je z celkového pohledu nejvýhodnější.  

4.3 Srovnání dětských účtů 

Dětský účet slouží především k tomu naučit děti hospodařit s penězi. Rodiče 

mají nad účtem kontrolu, ale zároveň dávají dětem prostor rozhodovat o tom, na co 

peníze použijí. Tento druh účtů bývá zpravidla využíván k platbám platební kartou 

a k výběru hotovosti prostřednictvím bankomatu. Další funkce bývají omezené, 

nebo nejsou vůbec nabízeny.  

Nabídky se v tomto případě u jednotlivých bank příliš neliší. Fio banka opět 

nenabízí žádný účet, který by byl označen jako dětský, je ale možné založit dítěti 

Osobní účet Fio banky se souhlasem zákonného zástupce. Česká spořitelna i 

Komerční banka nabízejí srovnatelné služby. Dítěti poskytují platební kartu a 

výběry z bankomatů zdarma.  

Dítě nepožaduje velké množství služeb, za které by muselo platit bankovní 

poplatky, proto v tomto případě tabulku srovnání bankovních poplatků neuvádíme. 

Rozhodující jsou zde výběry z bankomatů a platební karta, což Komerční banka i 

Česká spořitelna poskytují k danému účtu zdarma. Vedení účtu je rovněž zdarma. 

Úroková sazba je zde zajímavější než u předchozích dvou druhů účtů. 

Dětské účty jsou úročeny výhodnější úrokovou sazbou než ostatní účty. Úroková 

sazba se však liší podle množství uložených finančních prostředků. Bývá dána 

určitá horní hranice uložených finančních prostředků, při jejímž překročení je 

úroková sazba opět velmi nízká. V případě České spořitelny je tato hranice  

35 000 Kč a úroková sazba pak činí pouze 0,01 %, a v případě Komerční banky je 

tato hranice 30 000,01 Kč a úroková sazba pak činí 0,1 %. Tyto účty jsou tedy 

vhodné pro uložení nižších částek. Mohla by nastat situace, kdy by rodiče veškeré 
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své finanční prostředky uložili na dětský účet a banka by jim pak musela vyplácet 

vysoké úroky. Z tohoto důvodu je stanovena daná horní hranice, aby se před tímto 

mohly banky chránit. Kromě toho se u dětského účtu ani nepředpokládá vyšší 

částka uložených prostředků. Fio banka nenabízí dětský účet, a proto také 

neposkytuje výhodnější úrokovou sazbu. Zůstává stejná, tedy 0,10 %. 

Pro ilustraci uvádíme tabulku, která nám ukazuje výši úrokové sazby a 

úroku při uložení 3 000, 15 000, 31 000 a 40 000 Kč. 

Tabulka 3 - Srovnání výše úrokových sazeb a úroků u dětských účtů 

 Česká spořitelna Komerční banka Fio banka 

3 000 Kč 
2,5 % 

75 Kč 

1,5 % 

45 Kč 

0,1 % 

3 Kč 

15 000 Kč 
2,5 % 

375 Kč 

2,5 % 

375 Kč 

0,1 % 

15 Kč 

20 000 Kč 
2,0 % 

400 Kč 

2,5 % 

500 Kč 

0,1 % 

20 Kč 

31 000 Kč 
2,0 % 

620 Kč 

0,1 % 

31 Kč 

0,1 % 

31 Kč 

40 000 Kč 
0,01 % 

4 Kč 

0,1 % 

40 Kč 

0,1 % 

40 Kč 

 

Z pohledu úrokové sazby se tedy jako nejvýhodnější jeví dětský účet České 

spořitelny. 

Je možné brát v potaz také to, co je pro dítě více atraktivní. Komerční banka 

například nabízí možnost zvolit si vlastní obrázek na bankomatovou kartu a při 

založení účtu dostane dítě malý dárek. 

Účet Fio banky není vhodný. V prvotním plánu je to účet pro dospělé, tudíž 

zde nejsou omezené žádné funkce a mohlo by se stát, že by rodič ztratil nad účtem 

kontrolu. U České spořitelny a Komerční banky má rodič větší kontrolu nad účtem 

dítěte. U Komerční banky má dítě například možnost pouze pasivního náhledu na 

účet prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka. Jak již bylo zmíněno 

výše, ani úroková sazba u tohoto účtu není výhodná v konkurenci dalších dvou 

uvažovaných bank. 
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V tomto případě se jako nejvhodnější kritérium ukazuje úroková sazba. 

Ostatní kritéria jsou u všech bank srovnatelná. Fio banku neuvažujeme, protože 

tento druh účtu neposkytuje a využití jejího osobního účtu pro děti není vhodné, jak 

již bylo vysvětleno výše. I z pohledu úrokové sazby jsou nabídky České spořitelny a 

Komerční banky téměř srovnatelné. V tomto případě záleží především na rodičích, 

které bance dají přednost, například ke které mají větší důvěru.  

4.4 Srovnání všech tří druhů účtů 

Na tomto místě je vhodné porovnat také jednotlivé druhy účtů navzájem a 

zmínit, z jakého důvodu je banky svým klientům nabízejí. Banky se orientují na 

zisk a tomu také odpovídá jejich nabídka produktů. 

Banka především potřebuje získávat neustále nové klienty. Aby tohoto 

docílila, musí jim nabízet produkty, které je zaujmou. Studentský účet nabízí velká 

zvýhodnění, především nízké poplatky. Proč banka poskytuje zvýhodnění právě 

studentům? Banka přepokládá, že když si u ní klient založí studentský účet, tak u ní 

i v budoucnu zůstane a jeho účet poté bude převeden na osobní účet pro osoby starší 

18 let, kde jsou poplatky vyšší. Dále také očekává, že si u ní klient později zřídí 

další bankovní produkty jako například úvěr, hypotéku, pojištění, apod., což jí 

přinese větší výnosy. Samozřejmě je pro ni nejvýhodnější získávat co možná 

nejmladší klienty, protože u nich může předpokládat, že z nich bude mít největší 

zisk, pokud u ní klient zůstane.  

S tímto záměrem nyní banky začínají nabízet i dětské účty. Banky tak mají 

šanci získat všechny členy rodiny jako své klienty. Využití dětského účtu je sice 

velmi omezené, nepředpokládá se, že by na něm bylo uložené velké množství 

prostředků a i poplatky jsou z něj velmi nízké, ale banka ho zřizuje se stejným 

záměrem jako studentský účet. Chce získat nového klienta. A z pohledu klienta 

může být tento účet pro rodiče zajímavou možností, jak děti odmalička učit 

zodpovědnosti při hospodaření s penězi a přitom nad nimi neztratit kontrolu. 

V tomto případě je zvýhodněním vyšší úroková sazba. Dětský účet je relativně nový 

bankovní produkt a rodiče ještě nejsou zvyklí zakládat dětem účet v bance, vyšší 

úroková sazba pro ně může být atraktivním zvýhodněním, které je přiláká. 
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A na závěr ještě zhodnocení osobního účtu pro klienty starší 18 let. Zde se 

nabídka odvíjí od toho, zda je banka již na trhu zavedená, nebo zda je nová. 

Zavedené banky si mohou dovolit požadovat vyšší poplatky za poskytované služby, 

protože mají svého klienta jistého, nové banky jsou nuceny nabízet nejrůznější 

zvýhodnění, aby přilákaly nové klienty. Tento účet si klienti pořizují především 

z důvodu bezhotovostního platebního styku, kdy mají peníze neustále k dispozici a 

platby jsou prováděny rychle a z pohodlí domova. V některých případech je 

poskytnutí dalších produktů a služeb přímo podmíněné založením běžného účtu u 

dané banky.  

Z předchozího tedy vychází, že nejvýhodnější podmínky nabízí studentský 

účet. Student získá za minimální poplatek relativně velké množství služeb. Zároveň 

je ale zřejmé, že banka toto činí s jasným cílem. Komerční banky tak naplňují svůj 

hlavní cíl – maximalizaci zisku. Předpokládá se, že čím dříve banky klienta získají, 

tím delší dobu u nich bude a tím více produktů si u nich zřídí. Samozřejmě za 

předpokladu, že se nerozhodne pro změnu banky.   
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Závěr  

Bankovní systém má v každém národním hospodářství významné postavení. 

Jedná se o oblast ekonomiky s velkou dynamikou rozvoje. Prostřednictvím bank 

proudí do hospodářství peníze a bankovní obchody přispívají k dalšímu rozvoji 

ekonomiky daného státu. 

Důležitou úlohu mají v ekonomice jak centrální banka, tak banky komerční. 

Centrální banka pečuje o stabilitu měny a další její důležitou funkcí je provádění 

dohledu a regulace bankovního systému, čímž se snaží zachovat jeho stabilitu. 

Komerční banky fungují v bankovním systému jako finanční zprostředkovatelé, 

poskytují tedy různé finanční služby, zajišťují peněžní obchody. Pracují na principu 

podniku, jejich cílem je tedy maximalizace zisku. 

Komerční banky poskytují svým klientům širokou nabídku nejrůznějších 

bankovních produktů. Jedním ze základních je běžný účet. Banky se snaží 

přizpůsobit své nabídky různým klientům, proto v současnosti nalezneme i nabídky 

studentských nebo dětských běžných účtů, které bývají výrazně zvýhodněny oproti 

osobním účtům pro osoby starší 18 let. Banky potřebují neustále získávat nové 

klienty, proto nabízejí velká zvýhodnění mladým lidem, zvláště studentům. U nich 

se dá přepokládat, že si v budoucnu u banky zřídí i další produkty, ze kterých bude 

mít banka větší zisk, a jak již bylo napsáno výše, bankám jde především o zisk. 

Z tohoto důvodu banky ve svých propagačních materiálech zdůrazňují výhody 

nabízených produktů a nevýhody či „nepříjemné“ informace jako např. bankovní 

poplatky uvádějí na zadních stranách, menším písmem či pod dalšími odkazy. 

Klienti tedy musí být při svém výběru obezřetní a důkladně vše pročítat, protože se 

může snadno stát, že některou informaci přehlédnou. Banky jsou především 

obchodníci, kteří chtějí získat klienta a tomu přizpůsobují svou prezentaci.  

Stejně jako v každé ekonomické oblasti i v oblasti bankovnictví můžeme 

říci, že daná nabídka je výhodná „jak pro koho“. Na základě provedeného srovnání 

konkrétních nabídek běžných účtů u tří komerčních bank bylo zjištěno, že vždy 

záleží na tom, o jakého klienta se jedná a jaké jsou jeho požadavky, a s tímto se 

musí také přistupovat k výběru daného produktu. Například pro seniory žijící na 

venkově bez počítače a přístupu k internetu bude podstatné, zda má banka 
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dostatečné množství poboček. Z tohoto důvodu pro ně bude nejvýhodnější nabídka 

České spořitelny, protože její pokrytí poboček je největší. Pro tohoto klienta to 

často bude důležitější informace než například výše bankovních poplatků. Ta bude 

hrát významnou roli například u studentů, proto pro ně bude nejvýhodnější nabídka 

běžného účtu od Fio banky, u které jsou bankovní poplatky téměř nulové. Tato 

banka má sice malé množství poboček, ale to pro studenty, kteří denně pracují 

s počítačem a internetem, není závažný problém. Většina z nich kamenné pobočky 

navštěvuje minimálně, spíše je pro ně důležité pokrytí bankomatů, a to je v tomto 

případě dostačující, protože Fio banka umožňuje i výběry z bankomatů ČSOB. 

V případě dětských účtů jsou nabídky České spořitelny a Komerční banky 

srovnatelné. Zde záleží na rodičích, které bance dají přednost. Fio banka tento typ 

běžného účtu nenabízí.  

Z výsledků porovnávání jednotlivých nabídek tedy jasně vyplývá, že se ke 

každému výběru určitého bankovního produktu musí přistupovat individuálně a 

nabídka musí být vybrána podle požadavků daného klienta. 

Jak již bylo zmíněno, bankovní systém je dynamicky se rozvíjející oblast 

každé ekonomiky. Můžeme očekávat, že nárůst poskytovaných bankovních služeb 

bude pokračovat, proto jsou výhodou nejrůznější publikace zaměřené na zvyšování 

finanční gramotnosti, které mohou běžným klientům danou problematiku osvětlit.  
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