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Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na obecné vymezení podstaty bank a jejich 

služeb obyvatelstvu se zvláštním zřetelem na služby bank v České republice. 

Praktická část práce je obrácena na rozbor vybraných služeb, které banky v České 

republice v určitém období poskytly obyvatelstvu.  
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Annotation: This work is focused on a general definition of the nature of 

banks and their services to the population, with special attention to service 

banks in the Czech Republic. The practical part of the work is focused on 

the analysis of selected services that banks in the Czech Republic during the 

periods provided to the population.  
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Úvod 

Téma bakalářské práce jsme zvolili s ohledem na zájem v oblasti ekonomie, 

ale také proto, že jako členové moderní společnosti jsme neustále ve styku 

s bankovními domy, spořitelnami a dalšími institucemi, které půjčují peníze a 

zprostředkovávají platební styk. V oblasti bankovnictví máme množství možností, 

ze kterých si můžeme vybírat na straně jedné, ale na druhé straně jsme přesně 

z tohoto důvodu neustále atakováni reklamou, abychom se stali klienty té či oné 

banky, protože má jedna lepší nabídku než druhá. Proto jsme se v této práci zaměřili 

především na srovnání tradičních bank, které jsou plně etablované na našem trhu a 

jejich konkurentů v podobě moderních on-linových bank, které se na našem trhu 

teprve ustalují. Pro jejich srovnání jsme si vybrali postavu potencionálního klienta a 

pokusíme se zjistit, jak vypadá klasický klient tradiční banky a jak klient moderní 

on-linové banky, a to především na základě srovnání jednotlivých služeb, které tyto 

instituce nabízejí. Dále jsme se zaměřili na otázku, zda se úloha banky v lidském 

životě zvětšuje či zmenšuje, kterou se pokusíme prokázat také pomocí nabídky 

služeb, které jednotlivé banky poskytují svým klientům, tedy obyvatelům České 

republiky.  

Práci jsme rozdělili na teoretickou a praktickou část. Náplň teoretické práce 

se zaměřuje na popis bankovního sektoru v České republice. Opírali jsme se o 

literaturu týkající se bankovnictví. V první řadě se jednalo o publikaci Bankovnictví 

I., ze které jsme čerpali informace o dějinách bankovnictví, které považujeme za 

nutné představit vzhledem k pokusu o prokázání úlohy banky na českém trhu. Tutéž 

publikaci jsme použili pro získání informací o vybraných bankovních službách. 

Jako další zdroj jsme využili knihu Základy bankovnictví a Bankovnictví pro školu a 

veřejnost, ze kterých jsme čerpali doplňující informace o bankovních službách a 

produktech. Pro získání doplňujících informací jsme také využili publikace Banky, 

jak je neznáte, a to především v oblasti dějin bankovnictví. Pro zpracování části 

zabývající se vývojem a strukturou České národní banky jsme využili publikace 

vydané samotnou Českou národní bankou, nazvanou Česká národní banky 1993-

2003. Při kompletování odstavců týkajících se České spořitelny jsme použili knihu 

180 let českého spořitelnictví, která se přímo věnuje vývoji a současnému stavu této 

instituce v průběhu několika desetiletí. V neposlední řadě jsme také čerpali ze 

Zákona o bankovnictví, a to především částí, které specifikují oblast komerčního 
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bankovnictví a Českou národní banku. Pro doplnění všeobecných pojmů 

z bankovního sektoru jsme využili Slovník základních pojmů z bankovnictví.  

Pro zpracování praktické části, tedy porovnání dvou druhů bank, jsme 

využili především jejich internetových stránek a osobní návštěvy pobočky jedné 

z nich. Těchto zdrojů jsme využili především z toho důvodu, že pro výzkum, který 

jsme se rozhodli zpracovávat, zatím nejsou k dispozici žádné tištěné publikace, o 

které bychom mohli opřít zpracovávanou bakalářskou práci. Veškeré bibliografické 

údaje jednotlivých publikací a internetových stránek jsou uvedeny v seznamu 

literatury.  
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1. Banky a bankovní systém  

1.1 Bankovní systém 

Bankovní systém je souhrn všech bank v daném státě a také pravidel a norem, 

které určují jejich vztahy. Existují dvě formy bankovních systémů, bankovní systém 

jednostupňový a dvoustupňový. V tržním hospodářství funguje dvoustupňový 

systém bankovnictví. První systém tvoří centrální banka a druhý banky obchodní. 

Historicky starší je jednostupňový bankovní systém, v němž se veškerá bankovní 

činnost včetně emise peněz zajišťuje pomocí obchodních bank.
1
  

V České republice je dvouúrovňový bankovní systém. První stupeň 

zastupuje centrální banka, kterou je v České republice Česká národní banka. Druhý 

stupeň pak tvoří, stejně jako v ostatních tržních hospodářstvích, banky obchodní. 

Centrální banka České republiky se řídí zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance. Bankovní podnikání v České republice upravují i další zákony a normy: 

zákon č. 191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový, zákon č. 513/1991 Sb. obchodní 

zákoník, zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 284/2009 Sb. o platebním 

styku, zákon č. 219/1995 Sb. devisový zákon, zákon č. 321/2001 Sb. o některých 

podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., 

zákon č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, 

zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, zákon č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a 

mincích a o změně zákona č. 6/1993., o České národní bance ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 169/2011 Sb. o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platební 

styku a vyhláška č. 274/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o oběhu 

bankovek a mincí.
2
 

 1.2 Vymezení pojmu banka 

,,Bankami se pro účely českého právního řádu rozumí: ,,Akciové společnosti se 

sídlem v České republice, které: 

1. přijímají vklady od veřejnosti, a 

2. poskytují úvěry,  

                                                 
1
 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 60-61.  

2
 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví. Praha, 2012, s. 17-18.  
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a které k výkonu činnosti podle písmen a) a b) mají bankovní licenci.“
3 

Licenci 

vystavuje Česká národní banka za určitých podmínek. Mezi ně patří mimo jiné 

základní kapitál v minimální výši 5.000.000 českých korun, který je tvořen 

peněžitými vklady. Základní kapitál sám o sobě musí splňovat další podmínky, 

musí být průhledný, aby se dalo zjistit, odkud pocházejí peníze, které mají být 

použity na financování bankovního ústavu. Dále musí být z nezávadného zdroje, 

stejně jako další zdroje banky, nesmí být získány například nelegální činností. Další 

zdroje banky musí být také dostatečné a stejně jako základní kapitál musí mít 

vyhovující skladbu. Základní kapitál musí být před vydáním bankovní licence 

splacen v plné výši. Osoba, které má být licence udělena musí být důvěryhodná a 

mít odbornou způsobilost. Česká národní banka je oprávněna požadovat po osobě, 

jíž má být udělala licence, výpis z trestního rejstříku. Vedoucím zaměstnancem 

banky nesmí být osoba, která byla v minulosti pravomocně odsouzena pro trestný 

čin majetkové povahy nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s bankovními činnostmi, anebo úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti 

s podnikáním.  

Žádost musí být podána pouze na předloženém formuláři. Žadatel musí 

k formuláři přiložit doklady osvědčující splnění podmínek pro udělení licence. Mezi 

další podmínky patří mimo jiné to, že banka musí předložit technické a organizační 

předpoklady pro navrhované činnosti, obchodní plán, který chce realizovat v rámci 

obchodní strategie, kterou si stanovila. Tento plán musí navíc být podložen 

reálnými ekonomickými kalkulacemi.
4
 

 Banka může kromě přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěru 

provozovat i další činnosti. Jakými jsou finanční pronájem, platební styk a 

zúčtování, poskytování záruk, otevírání akreditivů, obstarávání inkasa, poskytování 

investičních služeb, finanční makléřství, výkon funkce depozitáře, směnárenská 

činnost, poskytování bankovních informací, pronájem bezpečnostních schránek a 

v neposlední řadě může také investovat do cenných papírů na vlastní účet. Nesmí 

ale provozovat jiné činnosti než ty, na které má povolení uvedené v licenci. Ta 

obsahuje jmenovité vymezení povolené činnosti a může obsahovat i rozsah činnosti. 

Bankovní činnosti podle licence smí vykonávat rovněž zahraniční banka na území 

                                                 
3
 Úplné znění: Bankovnictví, platební styk, finanční arbitr, praní špinavých peněz, stavební spoření. 

Ostrava, 2012, s. 5.  
4
 Tamtéž, s. 6-14.  
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České republiky prostřednictvím své pobočky. Pouze právnická osoba, jíž byla 

udělena licence, smí používat název banka nebo spořitelna.
5
 

  

                                                 
5
 Úplné znění: Bankovnictví, platební styk, finanční arbitr, praní špinavých peněz, stavební spoření. 

Ostrava, 2012, s. 6-14. 
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2. Historie bankovnictví v České republice   

2.1 Bankovnictví ve středověku  

Vývoj bankovnictví v Českých zemích probíhal ve shodě se zeměmi 

Evropy. Důležitost peněz ve směně se začala projevovat v 11. století. Panovníci, 

nebo feudálové, kteří měli nedostatek hotovosti, si začali půjčovat peníze od 

obchodníků, hlavně židovského původu. Tyto půjčky ale byly často nesplatné, 

protože obyvatelé neměli možnost, jak peníze vymáhat zpět. Rozvíjel se tak 

zárodek finančního investování zahraničních obchodníků. Obchodník, který putoval 

skrze České země, poskytl úvěr na zboží svým místním obchodním partnerům. Ti 

pak za tyto peníze shromažďovali zboží domácího původu, o které měl daný 

obchodník zájem. Za vlády Lucemburků se pak rozmáhají půjčky, stále spíše od 

židovských obchodníků. Křesťané nemohli půjčovat peníze na úrok.
6
 

2.2 Bankovnictví od 16. do 19. století  

V 16. a 17. století existují instituce, které půjčují peníze, ale nejedná se ještě 

o banky, nýbrž o obchodní firmy. Existují však ve velmi malém rozsahu. Teprve 

v 18. století se stávají bankovní obchody předmětem podnikatelského úsilí. Na 

našem území vzniká první soukromý bankovní dům v roce 1751 v Brně. Měl za 

úkol zajistit finanční potřeby textilních továren v Brně a okolí.  

První bankou v dnešním smyslu slova, která vzniká na území Rakouska-

Uherska, byla Vídeňská banka, která vzniká v roce 1706 za účelem spravování 

státních financí.  

V první polovině 19. století vzniká řada malých bank, ale také je ve Vídni 

založena Národní banka
7
, jejíž význam se projevil hlavně při zavádění papírových 

peněz do oběhu. Na našem území vzniká v roce 1924 i Česká spořitelna po vzoru 

Vídeňské spořitelny založené v roce 1819. V roce 1847 se pak v Praze otvírá i 

pobočka Vídeňské národní banky. Kromě bank působily v Českých zemích také 

bankéřské rodiny, které se věnovaly své činnosti nejen na území Prahy, ale i 

v dalších průmyslově zaměřených městech jako byla Plzeň, Brno či Opava.
8
 

Dá se říci, že druhá polovina 19. století položila základ modernímu 

bankovnímu systému Českých zemí. V roce 1855 je založena jedna 

                                                 
6
 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 40-41. 

7
 Byla založena roku 1816.  

8
 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 42-46.   
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z nejvýznamnějších rakouských bank Creditanstalt, která v roce 1857 zřizuje svou 

pobočku i v Praze. Během druhé poloviny 19. století je v Rakousku-Uhersku 

založeno 126 bank, v Českých zemích pak 33 bankovních domů. Z tohoto počtu 

byla pro české občany důležitá zejména Živnostenská banka pro Čechy a Moravu, 

která byla založena 4. listopadu 1868. Prvním předsedou správní rady této banky se 

stal významným finančník A. Oliva. Banka začínala s omezenými možnostmi, 

postupně rozšiřovala svou nabídku služeb, přijímala vklady, poskytovala úvěry a 

zprostředkovávala platební styk. Pracovala však pouze s kapitálem, který pocházel 

z českých zdrojů a investovala do českých obchodů a průmyslových podniků. Byla 

jedním z faktorů, který velmi napomohl ekonomickému rozvoji Českých zemí a 

také jednou z mála, která přečkala depresivní období let 1873-1883.  

Po tomto období nastává rozvoj tzv. malých bank, jednou z nich je 

kupříkladu Poštovní spořitelna, jejíž rozmach spadá do počátku 20. století, kdy se 

začal rozvíjet pokrok v oblasti poštovnictví. Na konci 20. století má již pošta téměř 

3000 úřadoven. K tzv. malým bankám patří také lidové peněžnictví. V Rakousku je 

s pojmem lidového peněžnictví a zakládání lidových družstevních záložen spojeno 

jméno A. Raiffeisena, zatímco u nás je to jméno R. Baráka a F. C. Kampelíka, po 

němž jsou pak tyto záložna nazývány kampeličkami. Tyto ,,banky“ se zaměřovaly 

především na úvěry pro drobné řemeslníky nebo výrobní družstva, často za velmi 

výhodných podmínek.
9
  

Počátek 20. století pak dává vznik mnoha bankám na českém území, např. 

České bance, Bance Bohemia, Agrární bance, Moravské agrární a průmyslové 

bance nebo Moravsko-slezské bance. Dále se také rozvíjí Živnobanka, která na 

konci 19. století měla 21 filiálek
10

 a 15 expozitur
11

 a stává se tak pátou 

nejvýznamnější bankou v Rakousku-Uhersku. Nejvýznamnější místo mezi 

spořitelnami zaujímala Pražská městská spořitelna, jedna z předchůdkyň nynější 

České spořitelny.
12

  

 

 

                                                 
9
  ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 42-46.   

10
 filiálka- pobočka obchodní společnosti 

11
 expozitura – pracoviště banky mimo pobočku, které poskytuje bankovní produkty 

v místech, kde je po bankovních službách poptávka, často nabízí jen vybrané služby 
12

 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 42-46.  
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2.3 Bankovnictví od 20. století  

Po vzniku Československé republiky se peněžnictví potýkalo s velkými 

problémy. Aby nedošlo k hyperinflaci, první ministr financí Alois Rašín, nechal 

okolkovat původní rakousko-uherské bankovky, a ty se využívaly i nadále. 

Platidlem nově vzniklé republiky se tak stává koruna československá.
13

  

V roce 1920 je založena Národní banka československá, jako centrální a 

emisní banka nahradila Zemskou banku, která dočasně fungovala jako centrální 

ústav. Národní banka československá
14

 začíná fungovat ale až v roce 1926. V roce 

1927 ji pak následuje tiskárna bankovek. Československá koruna byla relativně 

silnou měnou. Už NBČ měla rysy pozdější České národní banky, stejně jako ona se 

skládá z bankovní rady a v jejím čele je guvernér. Tím první se stal Vilém Pospíšil. 

Bankovní rada je ale odlišná od té, kterou známe z ČNB, je totiž složena z devíti 

členů a guvernéra.
15

 NBČ byla emisní bankou pro celé Československo a svá hlavní 

sídla měla v Praze a Bratislavě, kromě nich sdružovala dalších 34 filiálek a 143 

poboček.  

Obchodní bankovnictví za První republiky se vyznačuje dvěma tendencemi. 

Jednak tendencí k bankrotům. A za druhé tendencí ke slučování jednotlivých 

bankovních ústavů. Počet bank se jenom za prvních 10 let od vzniku nového státu 

snížil skoro o polovinu. Z předválečných ústavů, které nadále působí na našem trhu, 

připomeňme alespoň Živnobanku či Agrární banku.  

V tomto období se zvýznamňuje i úloha spořitelen, ty byly oblíbené hlavně 

pro svou stabilitu a tradici a zaměřují se především na vklady a spoření 

obyvatelstva. A vzniká i nová legislativa týkající se právě spořitelnictví, zákonem 

z roku 1920. Ze známějších spořitelen, které přešly až do této doby, jmenujme např. 

Spořitelnu Českou se sídlem v Praze a brněnskou První moravskou spořitelnu.
16

  

Peněžnictví v období po roce 1938 a podepsání Mnichovské dohody se 

vyznačovalo hlavně nedostatkem kovových mincí s nuceným sloučením mnoha 

bank.
17

 V Protektorátu Čechy a Morava zůstávala česká koruna, ale její kurz vůči 

marce byl vynucen v poměru 1:10. Začaly se ale používat i bankovky velmi nízké 

                                                 
13

 HETFLEIŠOVÁ, Ladislava. Banky jak je neznáte. Praha, 2011, s. 56. 

     ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 39.    
14

 Dále jen NBČ. 
15

 Rada ČNB má v dnešní době členů sedm včetně guvernéra. 
16

 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 46-49.  
17

 HÁJEK, Jan. 180 českého spořitelnictví: Česká spořitelna 1825-2005. Praha, 2005, s. 55-82. 
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hodnoty (jednou a pětikorunové), protože byl nedostatek kovů. Slovensko má 

vlastní měnu – slovenskou korunu, ale jeho ekonomika je silně závislá na Německu. 

Stejně tak jeho bankovnictví, které se po roce 1938 osamostatňuje vůči českému 

bankovnictví.
18

  

Po skončení druhé světové války v roce 1945 fungovaly na území 

Československa dvě centrální banky. Jednak to byla Národní banka československá, 

která byla emisní bankou Protektorátu Čechy a Morava a druhou byla Slovenská 

banka, která byla centrální bankou Slovenského státu vzniklého v roce 1938. 

Slovenská národní banka byla ale v roce 1945 zrušena a centrální bankou se tak 

stala původní česká národní banka – Národní banka československá. Téhož roku 

byla vyhlášena také měnová reforma, která stanovila, že jedinou měnou na našem 

území bude československá koruna.
19

 Do této chvíle obíhalo na našem území 

množství různých měn, kromě oficiální měny, tzv. protektorátních korun, to byly 

marky, říšské marky nebo maďarská penza.
20

 V říjnu téhož roku vydává prezident 

Edvard Beneš dekret, kterým jsou znárodněny všechny banky a pojišťovny. 

Další změny bankovnictví přichází po roce 1948. V roce 1950 je zřízena 

Státní banka československá, která vzniká mimo jiné začleněním Českomoravské 

banky a Živnobanky. SBČ se tak stává novou emisní bankou v centrálně řízeném 

státě. Jedinými dalšími fungujícími bankami se stala Živnobanka na území České 

republiky a Tatrabanka na území Slovenska. Pro větší investice fungovala ještě 

Investiční banka. Ústavy lidového peněžnictví se mění na okresní spořitelny a 

v roce 1969 jsou všechny tyto okresní spořitelny dány pod správu Československé 

státní spořitelny, která zajišťuje platební styk a další drobné finanční operace pro 

obyvatelstvo. Státní banka československá kromě funkce centrální banky, plní i jiné 

funkce, které jsou v tržní ekonomice specifické pro banky obchodní.
21

  

Po Sametové revoluci v roce 1989 se pak centrální banka rozpadá a vznikají 

z ní Komerční banka, Investiční banka, Všeobecná úvěrová banka a Česká národní 

banka. V témže roce vzniká také Česká spořitelna, která se transformovala ze 

zaniklé České státní spořitelny. Funkce volného trhu, kterou přinesla revoluce, ale 

                                                 
18

 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 39. 

HETFLEIŠOVÁ, Ladislava. Banky jak je neznáte. Praha, 2011, s. 66. 
19

 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 49. 
20

 HETFLEIŠOVÁ, Ladislava. Banky jak je neznáte. Praha, 2011, s. 66. 
21

 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 49-51. 

HETFLEIŠOVÁ, Ladislava. Banky jak je neznáte. Praha, 2011, s. 66-68.   
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přinesla i řadu problémů, které se objevily v bankovnictví. Mimo jiné jsou to krachy 

bank, které po revoluci vznikaly geometrickou řadou.  

Po vstupu České republiky do Evropské unie se i v českém bankovnictví 

projevuje tendence českého bankovního systému přizpůsobit se bankovnímu 

systému Evropské unie. Kromě jiného je zde tendence o změnu české koruny za 

euro. V tomto případě by se změnila i centrální banka České republiky. Česká 

národní banka by se musela vzdát své role centrální banky ve prospěch Evropské 

centrální banky. 
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3. Česká národní banka a obchodní banky  

3.1 Česká národní banka 

,,Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem 

vykonávajícím dohled nad finančním trhem,“
22

 

Všechny centrální banky jsou ve vlastnictví států, a protože mají právo 

emitovat peníze, má stát monopol na vydávání peněz. Zároveň musí být centrální 

banka nezávislá na vládě, tuto nezávislost České národní banky garantuje nejen 

Ústava České republiky, ale i zákon o České národní bance.
23

 

Hlavním cílem centrálních bank je udržování stability měny. V případě 

České národní banky tedy stability české koruny. Tato banka navázala ve své 

činnosti na předcházející Státní banku československou, která fungovala jako 

centrální banka během éry komunistického režimu. Nedá se ale říci, že by se 

jednalo o klasickou centrální banku. Státní banka československá fungovala na 

spojení principu centrálního a komerčního bankovnictví. Což se stalo častou 

kritikou již před rokem 1989, a proto už v této době probíhaly přípravy, které měly 

změnit monopol Státní banky československé v oblasti komerčního bankovnictví. 

Jediným oborem, ve kterém neměla plný monopol, byly vklady obyvatelstva, o 

které se starala Česká (Slovenská) spořitelna.  

ČNB vznikla 1. ledna 1993, kdy vešel v platnost zákon o České národní 

bance
24

. Jak bylo výše zmíněno jejím hlavním úkolem je udržování stability české 

měny a tohoto cíle dosahuje několika způsoby, které jsou zároveň hlavní náplní její 

činnosti. Tyto činnosti jsou: určování a prosazování měnové politiky
25

, sledování 

množství peněz v oběhu, emitování nových bankovek a mincí, stahování starých 

bankovek a mincí z oběhu; dohled nad činností obchodních bank 
26

, vrcholný státní 

dozor – povolování zakládání nových bank.
27

  

ČNB zastává i další funkci, je bankou státu, a to znamená, že vede účty 

státního rozpočtu a dalších organizací, které jsou napojené na státní rozpočet.  

                                                 
22

 Úplné znění: Bankovnictví, platební styk, finanční arbitr, praní špinavých peněz, stavební spoření. 

Ostrava, 2012, s. 373. 
23

 Dále ČNB. 
24

 Zákon č.6/1993 Sb.  
25

 Předpokladem měnové politiky je právě nezávislost ČNB na vládě.   
26

 Jedná se o kontrolní funkci, ČNB je tzv. ,,bankou bank“  
27

 Česká národní banka 1993-2003. Praha, 2003, s. 7-8.  
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Dále také spravuje rezervy ve zlatě a devizách a obchoduje s cennými papíry
28

. 

Další důležitou funkcí je stanovení povinných minimálních rezerv. V tomto případě 

se jedná o část zdrojů, které musí obchodní banka či družstvo uložit u České 

národní banky. ČNB může také provádět obchody s bankami nebo jim může 

poskytovat úvěry. Vyhlašuje také kurs české koruny vůči ostatním měnám. 

Pokud bychom si udělali krátký exkurz do vývoje České národní banky po 

vzniku České republiky, zjistili bychom, že rok 1993 je jistým mezidobím ve vývoji 

ČNB. Její funkce během odluky České a Slovenské republiky vykonával tzv. 

Měnový výbor, především v oblasti emise oběživa. Zákon o oddělení měny 

schválila ČNB 2. února 1993 a v platnost vešel již 8. února téhož roku. Zákon 

upravoval používání jednotlivých bankovek a stanovoval kolkování vyšších 

federálních bankovek
29

. Nižší bankovky zůstávaly ve své původní podobě. Velkou 

měrou se o bezproblémový průběh výměny zasloužily instituce České spořitelny a 

České pošty, které vyměňovaly staré peníze za nové okolkované a také instituce 

Komerční banky, které se staraly o samotné kolkování. Dvěma body, o které se 

v této době opírala měnová politika ČNB, se staly – pevný kurz koruny vůči 

měnovému koši nejdůležitějších měn a cílování přiměřeného vývoje peněžní 

zásoby.
30

 

Během let 1994 – 1995 se v české ekonomice začala objevovat pozitiva 

v podobě růstu hrubého domácího produktu při mírné nezaměstnanosti, snižování 

inflace a nárůst zahraničních investicí do českého podnikání. Jedním z dalších 

pozitiv bylo i přijetí České republiky do OECD. Tedy organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj, která byla založena v roce 1961 za účelem rozvoje na poli 

mezinárodního obchodu, spolupráce a podpory hospodářské politiky členských 

států. Během těchto let musela ale česká ekonomika řešit i mnohá negativa. Hlavně 

se jednalo o problémy s domácí poptávkou, která předběhla růst HDP, ale také 

problém s příchodem krátkodobých úvěrů od zahraničních investorů. To vše 

začínalo vést k přehřívání české ekonomiky, které se projevovalo v bankovnictví 

tím, že velké komerční banky stále zůstávaly z větší části ve vlastnictví českého 

státu a bylo založeno množství malých bank, které se ale později potýkaly 

s nesplacenými úvěry svých klientů. Proto zde byla silná snaha o stabilizaci malých 

                                                 
28

 Jedná se především o státní cenné papíry. 
29

 Bankovky s nominální hodnotou vyšší než 100 Kč. 
30

 Česká národní banka 1993-2003. Praha, 2003, s. 8-10. 
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bank, kterým klesala důvěra u klientů i široké veřejnosti. Byl vytvořen tzv. 

stabilizační program, který měl pomoci bankám najít investora, nebo zprostředkovat 

fúzi s většími bankami.  

V roce 1994 proto do novely zákona bylo schváleno posílení bankovního 

dohledu, byla nově vymezena nucená správa, ale i zavedeno pojištění vkladů 

fyzických osob. A rok 1996 pak přinesl zpřísnění podmínek získání bankovní 

licence a změnu celkové měnové politiky, což vedlo ke zpomalení tempa 

ekonomického růstu. Hlavním nástrojem měnového politiky se téhož roku staly tzv. 

repo operace. Ty spočívají v tom, že ČNB převezme od obchodní banky 

přebytečnou likviditu, za kterou dá bance jako záruku cenné papíry. Po uplynutí 

stanovené doby, která byla obvykle stanovena na čtrnáct dní, získá obchodní banka 

zpět své peníze a ČNB dostane zpět své cenné papíry. Tato operace byla 

samozřejmě spojena s úrokem, ten získávala banka obchodní spolu s navrácením 

finančních prostředků.  

Během let 1997-1998 se český bankovní sektor nacházel v měnové krizi, 

která byla způsobena zpomalením růstu, zhoršováním platební bilance a odlivem 

zahraničních investorů. Tehdejší vláda pružně zareagovala a vydala program, který 

měl stabilizovat a ozdravit ekonomiku, zaměřoval se především na snižování 

státních výdajů a posilovaní stability měny. A dá se říci, že otřes ekonomiky nebyl 

tolik silný. Přesto se česká ekonomika ocitla v recesi a koruna se musela vzdát 

pevného kurzu.  

Česká národní banka koncem roku 1997 přechází na režim cílování inflace, 

což je snaha o stanovení určitého inflačního cíle, jehož se dosahovalo řadou 

určitých opatření. Po stagnaci v roce 1999 přichází růst ekonomiky.  A následující 

roky 2000-2001 jsou pro české bankovnictví jedny z nejdůležitějších, a to 

především z důvodu privatizace velkých bank. V těchto letech dochází k odprodeji 

státního podílu v Československé obchodní bance belgické KBC Bank, Česká 

spořitelna je prodána do rukou silného partnera Erste Bank a Komerční banku si 

přebírá francouzský partner Sociéte Génerale. Období je ale poznamenáno i jedním 

negativním momentem, a tím je nucená správa IPB banky.
31

  

Léta následující po roce 2001 se vyznačují reorganizací České národní 

banky, která se snaží přiblížit evropskému bankovnictví, stejně tak jako novela 

                                                 
31

 Česká národní banka 1993-2003. Praha, 2003, s. 18-25. 
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zákona o bankách. Je zde silná snaha přiblížení se Evropské unii a jejímu systému 

bankovnictví. Důležitou součástí novely je především jednotná bankovní licence, 

která funguje na principu vydání jedné licence v členském státě Evropské unie. 

S touto licencí pak může banka podnikat i na území ostatních členských států, od 

roku 2004 tedy i v České republice. Obchodní banky jsou v této době považovány 

za stabilní a to hlavně díky zahraničním investorům. 

Český bankovní sektor se dá označit za poměrně stabilní stejně jako 

v ostatních vyspělých státech a kurz koruny k dolaru a euru je téměř totožný jako na 

počátku transformování ekonomiky.
32

  

Česká národní banka se od roku 1993 řídí zákonem č. 6/1993 Sb. o České 

národní bance. Jejím hlavním cílem by měla být péče o měnovou stabilitu a 

ovlivňování inflace, které se snaží dodržovat spolu se zásadami otevřeného tržního 

hospodářství. ČNB je právnická osoba se sídlem v Praze, která nemá povinnost 

zapisovat se do obchodního rejstříku. Nejvyšším řídícím orgánem České národní 

banky je bankovní rada ČNB, určuje měnovou politiku a nástroje pro její 

uskutečňování, stanovuje zásady činnosti a obchodů ČNB. Bankovní rada má sedm 

členů (guvernéra, dva viceguvernéry a čtyři další členy). Všichni členové rady ČNB 

jsou jmenováni a odvoláváni prezidentem republiky a smí být zvoleni do své funkce 

pouze dvakrát. Jedno jejich jmenování je na dobu šesti let. Navíc členové rady 

nesmí při výkonu své funkce vykonávat funkci poslance zákonodárného sboru, 

vlády či být v kontrolních či dozorčích orgánech obchodních bank. Pro přehlednost 

příloha číslo 1. obsahuje strukturu ČNB.
33

 

3.2 Obchodní banky 

Obchodní banka je podnikatelský subjekt, jehož hlavním cílem je dosažení 

zisku. Zisk je dán úrokovým rozpětím, tedy rozdílem mezi úroky z úvěrů a úroky 

z vkladů. Úrok je pak definován jako odměna za poskytnutí finančních prostředků, 

jeho výše se vyjadřuje úrokovou mírou.  

Obchodní banky jsou součástí finančních trhů, to znamená, že se podílí na 

nákupu a prodeji peněz. Obchodují na peněžních trzích, které se zabývají likviditou 

se splatností do jednoho roku, ale i na kapitálových trzích, kde se obchoduje 

s likviditou, jejíž splatnost je delší než jeden rok.  

                                                 
32

 Česká národní banka 1993-2003. Praha, 2003, s. 26-32. 
33

 Úplné znění: Bankovnictví, platební styk, finanční arbitr, praní špinavých peněz, stavební spoření. 

Ostrava, 2012, s. 373-375. 
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Obchodní banky se zaměřují na prodej služeb obyvatelstvu, a to především v oblasti 

vkladů a úvěrů. Jejich služby se ale neustále rozšiřují, a proto jich dnes nabízí 

rozsáhlé množství, o němž pojednáme v následující kapitole.  

Obchodní banky mohou být univerzální, nebo specializované. Univerzální 

banky poskytují služby v celém rozsahu své licence. Specializované banky pak 

mohou být omezené jen na určité produkty, zákazníky či teritorium, kde své služby 

poskytují.  

Pro občany, kteří se stanou klienty obchodní banky, je také důležité i to, že 

banky jsou vázány tzv. bankovním tajemstvím. Bankovní tajemství je součástí 

zákona o č. 21/1992 Sb. o bankách – jedná se o dohodu, že obchodní banka nesmí 

nikomu sdělit informace o svých klientech, částkách na jejich účtech, informace o 

úvěrech či obchodech. Výjimku tvoří údaje pro potřeby soudu, orgány činné 

v trestním řízení (policie), správce daní a úřady práce, které tyto informace mohou 

získat na základě speciálních písemných žádostí. 
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4. Bankovní služby 

Bankovní domy poskytují obyvatelstvu velké množství služeb. Jedná se o:  

,,Činnosti, které banka vykonává na základě udělené bankovní licence (povolení 

působit jako banka). K bankovním operacím patří především přijímání vkladů od 

veřejnosti a poskytování úvěrů. Banky mohou vykonávat také další činnosti (pokud 

z povolení působit jako banka nevyplývá něco jiného), a to investování do cenných 

papírů na vlastní účet, provádění platebního styku a zúčtování, vydávání platebních 

prostředků (např. platebních karet a cestovních šeků), poskytování záruk, otevírání 

akreditivů, obstarávání inkasa, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 

s devizovými hodnotami, s převoditelnými cennými papíry a v oblasti 

termínovaných obchodů a opcí, uložení a správu cenných papírů a jiných hodnot, 

obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet, účastnění se na vydávání 

akcií, vykonávání funkce depozitáře investičních fondů, směnárenskou činnost, 

pronájem bezpečnostních schránek, poradenskou činnost, poskytování bankovních 

informací, finanční pronájem (leasing), finanční makléřství.“
34

 Nabídka bankovních 

služeb je tedy opravdu široká a neustále se rozšiřuje, a to především v oblasti 

moderních technologií. Snahou bank je zjednodušení styku klienta s institucí, a tím 

také zjednodušení transakcí, které pomocí banky provádí.  

4.1 Bankovní účty  

Mezi základní služby patří vedení běžného účtu. Při zřizování účtu se mezi 

bankou a klientem podepisuje smlouva o založení běžného účtu. Běžný účet může 

být založen i například pro nezletilé dítě, v tomto případě pak vyřizuje zřízení účtu 

jeho zákonný zástupce. Smlouva mimo jiné obsahuje označení obou stran, které ji 

uzavírají, číslo účtu či měnu, ve které je účet veden. Spolu s uzavřením smlouvy o 

účtu se také vyhotovuje podpisový vzor. Jedná se o dokument, na kterém je uveden 

podpis uživatele účtu, a také jsou jím dána dispoziční práva, která určují, kdo má 

právo s daným účtem disponovat. Vzor podpisu na podpisovém vzoru je důležitý 

hlavně při platbách tzv. příkazem k úhradě
35

 či při vydávání šeků. Pokud klient 

jeden z těchto dokumentů vyhotoví, banka musí zkontrolovat, jestli podpis na 

dokumentu odpovídá jeho podpisovému vzoru. Běžné účty se zakládají hlavně 

                                                 
34

 KIPIELOVÁ, Ivana. Slovník základních pojmů z bankovnictví. Praha, 1998, s. 12. 
35

 Majitel účtu jeho prostřednictvím dává příkaz bance k tomu, aby odepsala z jeho účtu určitou 

částku a převedla ji na jiný účet, který klient dopředu určí.  
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z důvodu hotovostního či bezhotovostního platebního styku, klient má své úspory 

k dispozici bez výpovědní lhůty, kdykoliv je bude potřebovat.  

S běžným účtem souvisí také vyhotovování tzv. výpisu z účtu a vydávání 

platebních karet. Výpisy z účtu neboli zpráva o zúčtování dostává klient každý 

měsíc (nebo tři měsíce, podle toho, jak se sám rozhodne) a jedná se o listinu, která 

klienta informuje o pohybu peněžních prostředků na jeho účtu. Kromě počátečního 

a konečného zůstatku za dané období obsahuje výpis z účtu také rozpis jednotlivých 

transakcí, které jsou opatřeny daty uskutečnění plateb a částkou, která se platby 

týkala. Klient může dostávat výpis ve dvojí formě – v tištěné podobě poštou, nebo 

pomocí internetového bankovnictví.  

Banka spolu s běžným účtem vydává svému klientovi také platební 

(bankovní) kartu. Platební karta umožňuje klientovi, aby se mohl dostat k finančním 

prostředkům, které má na svém účtu. Může její pomocí vybírat své prostředky 

z bankomatů, na pobočkách bank, nebo pomocí této karty může platit za služby a 

zboží. Platební karty se dělí především na dva základní druhy – na debetní karty a 

karty kreditní. Debetní karty umožňují klientovi výběr hotovosti, placení 

v obchodech, které vlastní platební terminály z prostředků uložených na klientově 

účtu.  

Úvěrová karta je pak spojena s čerpáním úvěru, klient může kartu užívat 

stejně jako debetní kartu, ale její užívání je omezeno na předem sjednanou částku, 

smluvenou mezi bankou a klientem. Jakmile uplyne období čerpání úvěru, klient 

uhradí částku, kterou z karty vybral, společně s úroky, které si banka účtuje 

z poskytnutého úvěru. Existují ale také účty, které jsou kombinované a využívají 

tzv. kontokorent. Zde se jedná o kombinaci běžného účtu s účtem úvěrovým. Ve 

chvíli, kdy klient vyčerpá své vlastní prostředky, může čerpat kontokorent. Může na 

svém účtu jít do mínusových částek až do výše částky smluvené s bankou. Po 

uplynutí smluveného období klient uhradí kontokorent stejným způsobem jako 

úvěr.
36

  

Novinky na českém trhu je vydávání tzv. bezkontaktních karet. 

Bezkontaktní karty fungují tak, že se karta upravená k používání bezkontaktním 

způsobem, přiloží v prodejně k platebnímu terminálu a požadovaná částka se 

automaticky odečte z účtu. Jejich výhodou je zrychlení nakupování, protože klient 

                                                 
36 KIPIELOVÁ, Ivana. Bankovnictví pro školu a veřejnost. Praha, 1995, s. 126-127. 
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není nucen zadávat pin kód
37

.  Z důvodu bezpečnosti a možnosti zneužití se ale tyto 

platby omezují na určitou částku, kterou je možné zaplatit během jednoho nákupu. 

Česká spořitelna např. tuto částku stanovila na 500 Kč.  

Momentální nevýhodou bezkontaktních platebních karet je také to, že zatím 

je možno je využívat jen v některých obchodech. A možnou nevýhodou je také to, 

že se jedná spíše o vynález pro platbu menších nákupů. Při platbě nad 500 korun je 

totiž klient požádán, aby zadal svůj PIN kód. Což ale nemusí být na škodu, protože 

velká část obyvatelstva ráda nakupuje zboží pomocí karty, i když se jedná o malé či 

velmi malé částky.
38

  

Další možností účtu je tzv. spořicí účet, v jehož případě se jedná o spojení 

termínovaného a běžného účtu. Klient má výhodnější úročení svých peněžních 

prostředků a navíc má ke svým penězům neustálý přístup, což je výhoda oproti 

termínovanému účtu, u něhož klient ke svým prostředkům může až po uplynutí 

stanoveného termínu. Jde tedy spíše o produkt, který využívají klienti, kteří vlastní 

přebytečnou likviditu, kterou chtějí zhodnotit, protože termínované vklady jsou 

úročeny větším procentem, než vklady na běžném či spořicím účtu. Termínované 

vklady mohou být jednorázové, kde po uplynutí stanovené doby jsou peníze 

vyplaceny na účet nebo v hotovosti klientovi. Druhou možností jsou tzv. 

revolvingové termínované účty, které se po uplynutí stanovené doby automaticky 

obnovují, pokud klient nepožádá o zrušení. 
39

 

V právech klienta je samozřejmě také možnost zrušení účtu. Může to být ve 

chvíli, kdy uplyne stanovená doba či účel daného učtu (např. u termínovaných 

vkladů). Na druhou stranu má právo zrušit účet i sama banka. Jedná se o tzv. mrtvé 

účty. To jsou takové účty, kde po určitou dobu nedochází k žádnému pohybu peněz. 

Banka ale má povinnost informovat svého klienta o tom, že je jeho účet považován 

za mrtvý. Pokud se klient ke svému účtu nepřihlásí, učet je zrušen a peníze jsou 

                                                 
37

 PIN – personal identifiaction number – osobní identifikační - ,,Číslo (popř. kombinace písmen – 

slovo), které je přiděleno majiteli platební karty spolu s kartou (v některých případech na základě 

volby majitele karty). Majitel platební karty používá toto číslo při výběrech hotovosti z bankomatů a 

při dalších transakcích. Existence osobního identifikačního čísla omezuje možnost zneužití karty 

jinou osobou.“ (Slovník základních pojmů z bankovnictví - 27 
38

 ZUNO: Bezkontaktní karty [on-line]. 17. února 2014 13:15. Dostupný z WWW: 

< http://www.zuno.cz/platebni-karty/bezkontaktni-karta/>. 

ČS: Bezkontaktní karty [on-line]. 17. února 2014 13:15. Dostupný z WWW: 

< http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_6984.xml>.   
39

 KIPIELOVÁ, Ivana. Bankovnictví pro školu a veřejnost. Praha, 1995, s. 50-51. 

http://www.zuno.cz/platebni-karty/bezkontaktni-karta/
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převedeny na banku, kde jsou ale po dobu čtyř let evidovány jako zůstatek 

z mrtvého účtu.  

4.2 Elektronické bankovnictví 

Vývoj elektronického bankovnictví souvisí  především s rychlým rozvojem 

moderních technologií. Elektronické bankovnictví je v moderní době velmi 

oblíbeným způsobem komunikace klienta s bankovní institucí. Jedná se totiž o 

nástroj, který nevyžaduje osobní kontakt klienta s bankou, veškerá komunikace 

probíhá prostřednictvím elektronických zdrojů.  

Klientovi tento způsob bankovní komunikace šetří čas, který by strávil 

návštěvou banky a navíc mu dává prostor proto, aby mohl své transakce provádět 

kdykoliv, protože většina elektronického bankovnictví funguje čtyřiadvacet hodin 

denně. Navíc jsou tyto služby obvykle účtovány s nižším poplatkem než běžné 

služby, protože elektronické bankovnictví je levnější i pro banku samu. 

Elektronické bankovnictví ale skýtá také určité nevýhody, jednou z nich může být 

to, že klient musí mít určité technické vybavení, aby mohl s tímto typem služeb 

pracovat. Navíc musí s tímto technickým vybavením umět pracovat. A jsou zde i 

určité nároky na banku, která musí zajistit jednoznačné prokázání identity svého 

klienta bez osobního setkání, aby tak zabránila případným pokusům o zneužití této 

služby a nedošlo tak k úniku osobních dat klienta. Banka navíc musí disponovat 

také technickým vybavením nutným pro provozování elektronického bankovnictví.  

Důležité je si uvědomit, že pod pojem elektronické bankovnictví nespadá 

pouze internetové bankovnictví, ale i GSM-SMS banking, telebanking či telefonní 

bankovnictví.
40

 

V případě GMS-SMS banking se jedná o spravování bankovního účtu 

pomocí zpráv SMS. Klient je krátkou zprávou, která mu přijde na číslo dohodnuté 

s bankou, informován o peněžních pohybech na svém účtu. Sám si může zvolit, o 

kterých změnách na účtu chce být informován (změna konečného stavu účtu, 

apod.). V případě České spořitelny si klient vybere, při jaké změně chce, aby mu 

chodila SMS zpráva a druhý den po změně na příslušném účtu mu přijde SMS 

zpráva o této změně. Jedná se ale stále spíše o doplňující službu, protože jejím 

                                                 
40

 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví. Praha, 2012, s. 62. 

ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. Praha, 1999, s. 102-104. 
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prostřednictvím není možné uskutečňovat jiné transakce než kontrolu peněz na 

bankovním účtu.
41

  

Další možností elektronického bankovnictví je tzv. automatická přepážka. 

Jedná se o počítače umístěné v prostorách banky, s jejichž pomocí si zákazník sám 

provede určité bankovní operace, nebo získá informace o určitých bankovních 

produktech či operacích. Tyto služby pracují s aplikací internetového 

bankovnictví.
42

 

Služba telefonního bankovnictví vyžaduje po klientovi pouze telefonní 

přístroj, s jehož pomocí může vyřizovat bankovní služby. A to buď přímo 

prostřednictvím bankéře, který je na druhém konci linky. Ten identifikuje klienta a 

poté vykoná požadovanou službu. Nebo nepřímo, a to pomocí automatické obsluhy, 

kdy klient pomocí tlačítek na telefonním přístroji vybírá z nabídky produktů. 

Identifikaci v tomto případě zajišťuje speciální přístupový kód.
43

 

Samotné internetové bankovnictví slouží k tomu, aby mohl klient realizovat 

požadované bankovnictví on-line, čtyřiadvacet hodin denně, z jakéhokoliv počítače 

na světě. Jeho pomocí může zjišťovat zůstatek svého účtu, provádět platební 

transakce, ale i provádět další věci jako je zřízení trvalého příkazu k úhradě či 

žádost o vydání platební karty. Klient ale musí mít přístup na Internet a počítač 

dostatečné technické úrovně.  

I banka pak disponuje speciální počítačovým programem, který musí být 

schopen zvládnout i připojení několika tisíců klientů najednou.  

Bezpečnost klientových údajů a transakcí je jištěna pomocí několika hesel a 

elektronického klíče. ,,Nutným předpokladem bezpečnosti Internet bankingu je tzv. 

SSL protokol (Secure Socket Layer), což je protokol, který umožňuje bezpečný 

přenos hypertextových stránek a formulářů.“ 
44

 Pomocí tohoto protokolu jsou tedy 

také zabezpečována klientova data. Důležité je také automatické odhlášení klienta, 

k tomu dochází, když je internetová stránka bankovnictví po určitou dobu nečinná, 

nebo když klient opouští tuto stránku je informován o nutnosti odhlásit se.  
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Internetové bankovnictví je v době velkého rozmachu moderních technologií stále 

více oblíbené. Na český trh se dokonce začínají dostávat banky, které fungují pouze 

na principu internetového či elektronického bankovnictví. Jednou z nich je Zuno 

banka. 
45

 

4.3 Další služby 

Další klasickou službou, kterou poskytují banky je půjčování peněz svým 

klientům, kteří nemají dostatek likvidity. Úvěr se definuje jako: ,,Návratná forma 

poskytnutí určité hodnoty, obvykle peněžních prostředků, za úrok,“
46

 Jde tedy o 

půjčení peněz klientovi, který se zaváže k tomu, že po určité době peníze vrátí, 

většinou postupně formou splátek a vrácená likvidita bude navíc obsahovat i něco 

navíc – tedy úrok. Úrok je tedy peněžní částka, kterou klient (dlužník) zaplatí bance 

za to, že mu dané peníze zapůjčila. Výše úroku se samozřejmě liší v závislosti na 

tom, jak vysokou částku si klient zapůjčil, za výši úrokové sazby, ale také podle 

toho na jak dlouhou dobu byl úvěr poskytnut. 

Úvěry se dají dělit na několik druhů: na provozní úvěry, investiční úvěry či 

úvěry spotřební (spotřebitelské). Za úvěr se také považuje využívání kreditní karty, 

o které již bylo pojednáno v odstavci týkající se platebních karet.  

Provozní úvěry jsou úvěry, které pomáhají podnikatelům financovat provoz 

jejich firmy či továrny. Do této oblasti se řadí úvěry na zásoby, náklady či 

pohledávky. Poskytují se převážně na krátkou dobu, například na překlenutí období, 

kdy firma nemá dostatek zakázek a tedy i likvidity pro nákup materiálu či zaplacení 

faktur.  

Investiční úvěry, jak už jejich název napovídá, jsou úvěry, které slouží 

k financování investic. Ať už se jedná o hmotné či nehmotné vybavení firmy či 

podniku, nebo investování do cenných papírů. Zpravidla se jedná o dlouhodobé 

úvěry. Mezi investiční úvěry patří také hypotéční úvěr. Tento úvěr je základní 

formou získání peněz pro financování nemovitosti. Jedná se o úvěr, který je 

dlouhodobý a obvykle klient ručí nemovitostí, na kterou byla hypotéka poskytnuta. 

Peníze na hypotéky banka získává pomocí tzv. hypotéčních zástavních listů.  

Spotřebitelské úvěry jsou pak úvěry, které jsou klientům poskytovány 

bankou na nákup určitých spotřebních produktů. Obvykle se dělí na účelové a 
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neúčelové, které může klient využít k nákupu čehokoliv, v případě úvěrů účelových 

je bankou přesně stanoveno na jakou věc může klient využít zapůjčenou peněžní 

částku.
47
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5. Praktická část  

V praktické části porovnáme služby tradiční a moderní on-linové banky 

s ohledem na klienta. A pokusíme se ověřit tři hypotézy. Jako první hypotézu jsme 

si stanovili, že klientem moderní on-linové banky bude spíše mladý klient zhruba 

do třiceti let. Druhou hypotézou jsme si stanovili ověření, že naopak klientem 

tradiční banky bude klient v produktivním či důchodovém věku. Tyto dvě hypotézy 

se pokusíme prokázat pomocí porovnání služeb, které jednotlivé typy bank nabízí, 

ale také pomocí sociologického výzkumu, který sledoval činnost českého 

obyvatelstva na Internetu.  

Pro srovnání v této kategorii jsme si zvolili dvě banky, které se v tomto roce 

vyskytují v českém bankovním sektoru. Za tradiční banku jsme si zvolili Českou 

spořitelnu, která je momentálně bankou s největším počtem klientů v České 

republice, a která je na našem trhu velmi etablovaná. Za představitele moderní  

on-linové banky jsme zvolili ZUNO bank, která se na našem trhu objevuje od roku 

2010 a splňuje parametry pro kategorii tzv. moderní on-linové banky. Tyto 

kategorie budou pojednány v části týkající se této banky.  

Třetí hypotézu, kterou chceme v praktické části ověřit, je hypotéza, že se 

role banky v české společnosti zvětšuje a proměňuje. Tuto hypotézu se také 

pokusíme ověřit dvěma způsoby, a to jednak prostřednictvím srovnání bankovních 

služeb a sektoru v minulosti a současnosti, ale také prostřednictvím již zmíněné 

tradiční a moderní banky a jejich přístupů ke klientovi.  
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6. Tradiční banka – Česká spořitelna 
,,Z malých ústavů tzv. lidového spořitelnictví i z větších městských ústavů 

vyrostl později velkoústav Státní spořitelna, jehož nástupce je dnešní Česká 

spořitelna.“
48

 K tomu ale musíme přidat, že Česká spořitelna měla relativně složitý 

vývoj, než se z ní stala obchodní banka s názvem Česká spořitelna a. s. 

Na tomto místě bychom rádi v krátkosti shrnuli vývoj České spořitelny 

s poukazem na to, že tato instituce je silně spojená s českým bankovním trhem, a je 

proto jeho neoddělitelnou součástí. 
49

  

6.1 Vývoj České spořitelny  

Česká spořitelna se dá zařadit mezi instituci tzv. drobného peněžnictví, mezi 

něž patří kromě spořitelen i tzv. kampeličky či okresní záložny. První prototyp 

rakouské spořitelny byl založen v roce 1819 ve Vídni a její přídomek nesl i název 

partnera nynější ČS Erste oesterreichische Spar-Casse. Po jejím vzoru pak byla 

založena v roce 1825 spořitelna také v Praze. Už v roce 1823 započaly v Českých 

zemích snahy o založení spořitelny, v tisku byla zveřejněna výzva k tomu, aby se 

lidé upsali k základnímu kapitálu spořitelny, tento základní kapitál měl být zárukou 

pro klienty, že nepřijdou o své peníze, pokud je později uloží u nově vzniklé 

spořitelny. Oznámení bylo určeno spíše pro bohatší měšťany a šlechtu, kteří také 

tento počin sledovali a vzápětí přispěli určitou částkou na rozvoj spořitelny. Mezi 

přispěvateli se objevovala taková jména jako A. L. Lobkowicz nebo hrabě 

Schwarzenberg. Příspěvek pro vznik spořitelny dal ale i císař František I. a 

rozhodně se nejednalo o zanedbatelnou částku. Bylo to 2000 zlatých, což činilo 

jednu šestinu celé částky potřebné pro vznik spořitelny. Instituce pak mohla zahájit 

svou činnost již v únoru 1825. Hlavním úkolem nově vzniklé Spořitelny České 

měla být snaha motivovat občany k tomu, aby si ukládali část svých peněz na účty a 

učili se tak spořivosti a zároveň měli uschované určité finanční prostředky tzv. na 

horší časy. Spořitelna se také nesoustředila na mnoho aktivit, starala se hlavně o 

spravování účtů, poskytování hypotéčních úvěrů a na obchod se státními cennými 

papíry. 
50

 

Spořitelna Česká byla v době svého vzniku jedinou svého druhu, další 

spořitelny vznikají až v průběhu následujících deseti let a jejich rozmach nebyl 
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nijak markantní. V případě budování nových spořitelen bychom dnes mluvili spíše 

o zřizování dalších poboček. Protože nové spořitelny vznikaly převážně v dalších 

městech na českém území, jako bylo Brno, Liberec či České Budějovice. A pomalu 

se tak začínají objevovat spořitelny, které bychom mohli označit, jako okresní či 

městské. Celé 19. století je ve znamení rozvoje bankovnictví v nejen v Českých 

zemích. V Českých zemích se začínají rozvíjet kromě spořitelen také záložny, které 

českým občanům velmi vyhovovaly. V podstatě se dá říci, že v 60. až 80. letech 

jsou spořitelny typičtější pro německy mluvící oblasti, kdežto lidové záložny či 

kampeličky jsou pak chápány jako typicky české a teprve postupně se jejich role 

vyrovnávají. Dá se také říci, že jsou německé spořitelny pro ty české v mnoha 

věcech vzorem, například tím, že se i české ústavy nakonec dohodnou na tom, že 

založí Ústřední banku českých spořitelen. 
51

 

Spořitelně České se úspěšně podařilo projít i vznikem nové republiky, kde 

byla jednou z mála, která přežila obrovský nárůst krachů. K větší proměně došlo 

během nacistické okupace Československé republiky, tedy za Protektorátu Čechy a 

Morava. V této době byl velký tlak na množství spořitelen a záložen, které byly na 

území protektorátu založeny před jeho vznikem, a byla zde silná tendence slučovat 

jednotlivé celky. A právě to se stalo i Spořitelně České. Ta byla sloučena s původní 

Městskou spořitelnou pražskou, která ještě předtím převzala svého konkurenta 

Městskou spořitelnu na Královských Vinohradech. K této trojici ještě později 

přibylo několik okresních záložen mimo jiné smíchovská či karlínská a vznikla tak 

nová instituce, která dostala název Spořitelna pražská.  

Důležitým mezníkem vývoje České spořitelny stejně jako ostatních 

bankovních domů je i rok 1948 a převzetí moci komunistickou stranou. Veškeré 

spořitelny se novým zákonem z roku 1953 mění na tzv. státní spořitelny a jejich 

hlavním úkolem se stává získávání a ukládání vkladů obyvatel, ostatní služby jsou 

velmi omezeny, jen občas jsou poskytovány tzv. osobní úvěry. V roce 1967 jsou 

pak všechny jednotlivé a původně samostatné státní spořitelny sloučeny pod jedinou 

instituci – Státní spořitelnu, která se hned v následujícím roce dělí na Státní 

spořitelnu českou a Státní spořitelnu slovenskou. 
52

 

Česká spořitelna jako akciová společnost vzniká v únoru roku 1992, přesto 

ale do její vlastnické struktury silně zasahuje stát, který v tuto chvíli vlastní 40 
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procent akcií České spořitelny. A možná právě proto byla Česká spořitelna jednou 

z bank, která se velkou měrou podílela na pomoci státu při měnové odluce České a 

Slovenské republiky. Česká spořitelna zabezpečovala výměnu starých bankovek za 

bankovky nové.  

Velkou změnou prošla Česká spořitelna během celých 90. let, kdy se měnila 

na univerzální banku, která se přestala zaměřovat na pouhé vybírání vkladů od 

obyvatelstva. Dá se tedy říci, že během 90. let se Česká spořitelna usazovala na 

Českém trhu a vytvářela si zázemí a zároveň transformovala a rozšiřovala své 

služby. Zaměřila se na investice (založila Spořitelní investiční společnost), na 

stavební spoření (ČS stavební spořitelna), na penzijní fondy (Penzijní fond ČS, a.s.), 

ale i na pojišťování (Pojišťovna ČS a.s.). Spolu s příchodem milénia přichází i další 

rozšíření služeb České spořitelny, a to především v oblasti leasingu a realit (vznikají 

Leasing ČS a.s., Realitní společnost ČS a.s. a další).  

Těsně před rokem 2000 také dochází ke konečné privatizaci České 

spořitelny, která probíhá odkupem centrálního balíku akcií (tedy 52 procent akcií) 

rakouskou bankovní institucí Erstebank der Oesterreichischen Sparkassen Age. 

Tento odkup také znamenal další transformaci České spořitelny
53

, především 

směrem k evropskému trhu a k tomu, aby se přiblížila evropským bankám. Mimo 

jiné součástí této transformace byla snaha dodat do poboček nejmodernější 

technologie, díky nimž se rozvinula možnost užívání elektronického bankovnictví.
54

 

6.2 Česká spořitelna v současnosti  

Současná ČS se prezentuje jako univerzální banka, která má největší počet 

klientů v celé České republice
55

. Vlastní okolo 600 poboček, ale také má ve svém 

vlastnictví 15 komerčních center a 14 center zabývajících se hypotékami. ,,Jako 

jedna z mála bank má také pobočky, které jsou otevřeny sedm dní v týdnu, a 

disponuje jedinečným klientským centrem, díky němuž mají klienti přístup do své 

banky po telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Provozuje bezmála 1100 

bankomatů i v těch nejmenších městech, její jméno nese přes 2,8 milionu platebních 

karet, přičemž jako první banka na českém bankovním trhu nabídla klientům 
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 Dále pod zkratkou ČS.  
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kreditní karty.“
56

 V oblasti právnických osob jsou jejími klienty převážně malé a 

střední podniky, ale zčásti se podílí i na financování velkých podniků.  

Od roku 2000 má tedy ČS silného zahraničního partnera Erste Group
57

, 

který zajišťuje především ekonomickou stabilitu této banky. Kromě ČS, patří do 

skupiny Erste Group i převážná většina významných bankovních domů ve střední 

Evropě. Jedná se o Banca Comerciala Romana, Erste Bank Rakousko, Slovenská 

sporiteľňa, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko, Erste 

Bank Ukrajina.
58

  

6.3 Služby České spořitelny 

Česká spořitelna poskytuje množství služeb, protože se jedná o univerzální 

banku, na tomto místě se pokusíme pojednat především o základních službách, 

která má ČS společné se ZUNO bank, abychom je mohli posléze srovnat.  

ČS se sice neprezentuje jako výhradně internetová banka, přesto mohou být 

internetové stránky prvním místem, které by mělo potencionálního klienta nalákat, 

aby se stal jejím zákazníkem.
59

 Proto jsme se na tomto místě rozhodli jejich stránky 

zhodnotit a později také srovnat se stránkami ZUNO bank. Internetové stránky 

České spořitelny se nedají označit za úplně nepřehledné, přesto k nim máme 

několik výhrad. Hned na první pohled je na úvodní straně pro klienta moc informací 

najednou. První, co klient spatří je reklama, snažící se ho upoutat na produkty, které 

ČS nabízí, ale o kterých leckdy ani nemá povědomí, čeho se týkají. Tudíž ještě než 

se člověk rozhodne, že se stane klientem této banky, již je atakován její reklamou. 

Stejně tak je reklama i na pravé straně internetových stránek, navíc je barevně 

rozlišená, aby klienta zaujala. Oproti tomu panel, který by potencionálního klienta 

měl zajímat především – tedy hlavní nabídka – účtů, úvěrů, spoření či pojištění, je 

v neutrální modré barvě s bílým písmem, které je téměř nenápadné, ale nachází se 

na stejné úrovni jako reklamní nabídka. Jednoznačně pozitivní je ale to, že hned na 

hlavní liště je nabídka s názvem Ceník a O nás, kde se klient může dozvědět 

informace, které ho zajímají v podstatě nejvíce. 
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V oblasti bankovních účtu poskytuje Česká spořitelna dva základní typy 

účtů. První z nich nese název Osobní účet ČS. Druhý účet je nový ,,moderní“ 

internetový účet nazvaný iÚčet.  

Osobní účet ČS je v podstatě univerzální účet pro všechny klienty. Dá se 

říct, že se liší jen poplatky spojené s tímto účtem. Protože v případě dětí – do 21 let 

a studentů – do 30 let pokud předloží potvrzení o studiu, tak mají tento účet zdarma. 

A také senioři mají tento účet o něco málo levnější.
60

 V případě účtu existuje tzv. 

základní balíček, který je ,,zdarma“ v rámci poplatku, který je klientovi účtován 

pravidelně každý měsíc. Tento balíček obsahuje základní služby, kterými jsou: 

výpisy z účtů, platební karta, dva výběry z bankomatů ČS, všechny příchozí platby, 

přístup k účtu 24 hodin denně prostřednictvím Internetu nebo mobilu, změny PIN, 

změny limitů karty a další. Nevýhodou je, že každá další služba – například odchozí 

platby, vybírání z bankomatu více než dvakrát v měsíci či vydání další platební 

karty je spojené s dalším poplatkem.
61

 Navíc úročení tohoto účtu je pouze 0,01 

procent p. a.
62

.  

Pro ČS je ale velmi důležitý samotný klient. Je možné a dokonce i 

pravděpodobné, že každý klient má svůj účet nastavený jinak. Klienti u ČS jsou 

rozděleni do několika kategorií. V první kategorii mají klienti základní služby, ale 

pokud jejich měsíční transakce na kontě překročí limit 30 000 korun, dostávají se do 

druhé kategorie a mají právo na tzv. osobního bankéře.
63

  Spolu s tím se tak klient 

může ke svému osobnímu bankéři objednat na určitou hodinu, aby nemusel čekat na 

pobočce. Osobní bankéř klientovi pomáhá s veškerými bankovními transakcemi – 

od příkazu k úhradě až po radu při investování přebytečné likvidity.
64

 

Třetí kategorii pak tvoří lidé, jejichž příjmy v jednom kalendářním měsíci 

překračují alespoň 100 000 korun nebo mají na účtu více než 1 milion korun. 
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 Klasický účet je účtován měsíčním poplatkem 69 Kč, senior má slevu 10 Kč.  
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 Tento poplatek je ve výši 29 Kč za každou jednotlivou službu navíc.  
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 Per annum – ročně, úrok účtovaný za rok. 
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Pro ně je zřízena speciální služba s názvem Premier, která pracuje s individuálními 

požadavky jednotlivého klienta.
65

 

V případě iÚčtu se jedná o speciální bankovní účet, který je primárně 

navrhovaný pro používání pomocí Internetu. Tedy zhruba stejným způsobem 

k jakému slouží využívání účtů u moderních internetových bank. K účtu jsou 

,,zdarma“ základní služby, které zahrnují: vedení účtu, mobilní a internetové 

bankovnictví, platební kartu VISA CLASSIC, příchozí a odchozí platby a výpisy 

z účtu zasílané každý měsíc. Problémem ale je, že aby klient dostal tyto služby 

zdarma, musí splnit dvě podmínky. Tou první je v podstatě zásada toho, že musí ke 

svým platbám a dalším věcem využívat pouze internetového bankovnictví. Klient 

proto musí kupříkladu příkazy k úhradě nebo vklady provádět pouze přes Internet 

nebo bankomat. Což je v celku splnitelná podmínka, předpokládáme-li, že právě za 

účelem zbavit se papírování a návštěv poboček si klient tento účet zřídil. Pokud by 

tyto služby chtěl i nadále využívat v osobním kontaktu, může si ponechat klasický 

účet
66

, nebo pokud by si nevěděl rady jen s jednou konkrétní službou a jinak 

využíval běžně tento účet, může zaplatit jednorázový poplatek za porušení 

dohody.
67

 

K iÚčtu se ale váže i druhá podmínka, a ta je trochu složitější. Je nutné, aby 

v každém měsíci provedl klient na svém iÚčtu platby alespoň v hodnotě 7000 Kč. 

Může se jednat o nákupy v klasických obchodech i obchodech internetových. Přesto 

ale tato podmínka může být pro určité druhy klientů nesplnitelná. K iÚčtu stejně 

jako ke klasickému účtu od ČS je možné přidat služby navíc, ale i ty jsou, stejně 

jako v případě klasického účtu, zpoplatněny. 
68

 

ČS dále nabízí také specializované účty
69

 pro podnikatele a firmy, které ale 

nebudeme na tomto místě pojednávat, protože naše práce se zaměřuje na běžné účty 

pro drobnou klientelu. 
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 ČS: služba Erste Premier [on-line]. 17. února 2014 13:07. Dostupný z WWW:  
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 U České spořitelny se jedná o účet s názvem Osobní účet ČS.  
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v dalším měsíci podmínky dodrženy je účet zdarma.  
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 Poplatek je ve stejné výši jako u klasického osobního účtu.  
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V oblasti platebních karet i ČS přechází na novinku v této oblasti – tzv. 

bezkontaktní platební karty. Prostřednictvím těchto karet klient zaplatí svůj nákup 

do částky 500 Kč bez toho, aby musel vkládat svou kartu do platebního terminálu. 

Pouze ji přiloží na označené místo. Díky tomu, že klient nemusí zadávat svůj PIN, 

se celá platební transakce značně urychluje, což se stává nespornou výhodou, zvlášť 

v době, kdy většina obyvatel platí své nákupy pomocí platební karty. V případě ČS 

je tato služba bez poplatků, stejně jako při klasickém placení kartou u obchodníka 

přes platební terminál. ČS se navíc zavazuje k tomu, že pokud by došlo ke ztrátě či 

odcizení karty a jejímu následnému neoprávněnému využití bezkontaktním 

způsobem, vrátí klientovi ukradené peníze. Tuto možnost ale může klient využít 

pouze třikrát.
70

 

K účtům u ČS jsou klientům vydávány platební karty VISA, které nabízí 

v jejich dvou základních verzích – tedy verzi CLASSIC a verzi GOLD.
71

  

Dalšími klasickými produkty ČS jsou úvěry. U prvního produktu nazvaného 

Půjčka se jedná o zapůjčení peněz bez ohledu na to, k čemu klient tyto prostředky 

využije. V základní nabídce produktu půjčka je ale nabídka půjčení od 20 000 do 

600 000 korun. Výhodou je, že klient nemusí prokazovat, za jakým účelem peníze 

chce a nemusí mít zajištění. A v případě, že mu na účet v ČS chodí i mzda tak 

nemusí dokazovat ani své příjmy.  

Úvěry jsou u ČS velmi specifickým produktem. Podobně jako u bankovních 

účtů i zde záleží na určitém klientovi. Pokud už klient má u ČS nějakou dobu účet a 

spořitelna má představu o jakého klienta se jedná (jaké má příjmy/výdaje), může 

získat úvěr i na vysokou částku bez zajištění. Klient navíc má možnost si dvakrát 

ročně odložit splátky, měnit datum splácení půjčky nebo snížit či zvýšit měsíční 

splátky úvěru až o 50 procent.
72
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S možností získání úvěru ale souvisí také pojištění schopnosti splácet daný 

úvěr, které musí mít uzavřen vždy hlavní dlužník a v případě hypotéky i 

spoludlužník.
73

 

Ke klasickému úvěru, který ČS nabízí, a na který se momentálně velmi 

zaměřuje, jsou hypotéky. Zde se snaží klienty nalákat na možnost odhadu 

nemovitosti zdarma, výhodu, že klient neplatí poplatek za vyřízení hypotéky a další 

výhody – jako odklad splátek, jejich přerušení či změna jejich výše apod.
74

 

Služby ČS se neustále rozšiřují. V roce 2000 se zaměřila na obchod 

s cennými papíry. Zaměřuje se také na to, jak pomoci klientům, kteří mají 

k dispozici volnou likviditu, kterou chtějí investovat. ČS se také velmi zaměřuje na 

hypotéky, které jsou jedním z jejích hlavních produktů.  

Kromě nich také poskytuje několik druhů pojištění, kromě pojištění, které je 

nutné k poskytnutí půjčky či hypotéky, zajišťuje také životní pojištění, autopojištění 

či cestovní pojištění. Pojištění je rozděleno tak, že některé produkty jsou vázány na 

vlastnictví účtu u ČS, ale vždy je v každé kategorii i nabídka produktu, který není 

vázán na vlastnictví účtu u ČS.
75

  

ČS má také v nabídce produkty, které klientovi pomůžou uspořit jeho 

prostředky, ať už na důchod, nebo jen proto, aby se zhodnotily. Nabízí také 

možnost stavebního spoření či uložení peněž na vkladní knížku.
76

 Klasické spoření 

je ČS poskytováno v produktu nazvaném Spoření ČS, kdy si klient může na nově 

založený účet posílat pravidelně, ale i nepravidelně určitou částku, která se mu tam 

bude spořit s roční úrokovou sazbou jedno procento, a to až do výše 200 tisíc korun. 

Úroky se klientovi připíšou za každý měsíc, kdy peníze z účtu nebude vybírat. Jinak 

je ale má k dispozici, a pokud by je potřeboval, může je vybrat.  

Další možností je stavební spoření, které je úročené až do výše 3,4 procenta 

ročně a klient může získat i státní podporu. Navíc jsou tyto vklady ze zákona 

pojištěny, takže se jedná o bezpečně uložené peníze.  
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Poslední možností je klasická vkladní knížka. ČS momentálně nabízí tuto 

službu pouze pro děti do věku 26 let. Výhodou je ale dvou procentní úročení, které 

na normálním účtu klient nedostane.
77
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7.  Moderní ,,online“ banka - ZUNO 

Jednou z nejnovějších bank na českém trhu je Zuno banka, která se na trhu 

začala objevovat v roce 2010. Jedná se o speciální banku, která by se dala nazvat 

bankou internetovou nebo online bankou, jak ji nazývají sami zakladatelé na svých 

internetových stránkách. Tato banka má silného partnera v tradiční bance, protože 

se řadí do skupiny bank, které patří k nadnárodní korporaci Raiffeisen Bank
78

 

International. Což je banka, která je v Evropě poměrně rozšířená, a je známá i na 

českém trhu. On-linová banka se v podstatě dá vymezit jako speciální banka, která 

funguje pouze pomocí internetových stránek. Tato banka nemá žádné pobočky a 

klient pokud si chce vyřídit své platební transakce, tak je provádí sám pomocí 

Internetu.  

7.1 Internetové stránky  

Protože se jedná, jak už jsme zmínili, o internetovou banku, jsou pro ni 

velmi důležité její webové stránky. Internetové stránky této banky
79

 se zdají 

relativně přehledné. Hned na úvodní straně pod logem ZUNO bank je zmíněno, že 

se v případě této banky jedná o součást většího celku, tedy že ZUNO bank patří do 

skupiny Raiffeisen bank International. Na této úvodní stránce má také klient hned 

nahoře nabídku, ve které si může zvolit, o jaký produkt má zájem. Služby jsou 

rozděleny do těchto oblastí: účty, spoření, úvěry, pojištění, karty. Klient si také 

hned na úvodní stránce může požádat o založení nového účtu. Pokud tuto nabídku 

otevře, hned se zde dozvídá, o tom jaké výhody má tento účet a jaké jsou poplatky 

spojené s užíváním tohoto účtu. Také hned na horní liště je telefonní číslo, kterým 

může klient banku kontaktovat.  

Pokud by se ale klient chtěl dozvědět více o samotné bance, například to, 

kdy byla založena či pokud chce znát přesný ceník nebo způsob zabezpečení 

internetových stránek, musí sjet až ke spodnímu okraji internetových stránek, aby 

požadované údaje nalezl. Tyto údaje jsou psány o něco menším písmem než hlavní 

nabídka a nabídka produktů, ale rozhodně se nejedná o drobné či dokonce nečitelné 

písmo. Navíc i zde je vše podrobně strukturováno a klient pokud se chce podívat do 

ceníku, dostává se hned přímo k tabulce, ve které si může dohledat ceny 
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jednotlivých produktů podle toho, co přesně hledá (účty a spoření, platby, karty, 

úvěry). 

Stránky jsou strukturovány přehledně, což považujeme v případě internetové 

banky za nutnost, protože pokud se v nich klient nebude orientovat, nemá jinou 

možnost, jak se dozvědět více o službách, které by rád využil.  

7.2 Služby ZUNO bank 

V případě služeb se ZUNO bank snaží klienty získat hlavně na nízké nebo 

žádné poplatky, které může nabídnout právě díky tomu, že se jedná pouze o 

internetovou banku. ZUNO totiž nemá náklady, které jsou spojené s provozováním 

poboček a dalšími činnostmi, které musí provozovat tradiční banky. Veškeré 

bankovní transakce jako jsou příkazy k úhradě či inkasu musí klient provádět 

pomocí Internetu.  

ZUNO banka nabízí dva základní druhy účtů. Jedná se o účet nazvaný účet 

Plus a pak základní verzi účtu, která se jmenuje pouze Účet. V případě druhé 

zmíněné služby se jedná o nejjednodušší formu účtu, která slouží především 

k uložení peněz případně k jejich spoření. Vedení tohoto účtu, stejně jako platby, 

trvalé příkazy či inkasa a měsíční internetové výpisy, spoření a vklady jsou zdarma. 

Druhý účet tzv. účet Plus je na stránkách prezentován jako účet ,,pro aktivního 

uživatele.“ 
80

 Tento účet poskytuje navíc určité služby a je zde možnost ho mít také 

zadarmo, ale pouze v případě, že klient na něm provede transakce v minimální 

hodnotě 3000 Kč.
81

 Banka klientovi k účtu vystaví platební kartu VISA. Karty 

vydané po listopadu 2013 jsou navíc vybavené nálepkou pro bezkontaktní platby do 

výše 500 Kč při jednom nákupu. Klient také může využívat karet kreditních.
82

  

Jediným přímým a skutečným spojením se ZUNO bank, které se klientovi 

nabízí, je výběr z bankomatů. ZUNO banka nedisponuje svými bankomaty, stejně 

jako nevlastní žádné pobočky. Výběry z bankomatů jsou klientům umožňovány 

pomocí bankomatů její mateřské společnosti Raiffaisen bank.  

V oblasti úvěrů má ZUNO bank také dva základní produkty. V prvním 

případě se jedná o menší úvěr, jehož maximální výše je do 50 000 Kč. V případě 
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druhé služby se jedná o úvěr většího rozsahu, který je stanoven na maximální částku 

500 000 Kč. 
83

 

V případě menšího úvěru se jedná o půjčku, která je stanovena od 7 500 do 

50 000 Kč. V případě obou půjček klient neplatí poplatek za poskytnutí této služby, 

může si vybrat den, kdy bude zasílat splátky na účet banky a navíc banka 

nevyžaduje ručitele. Úvěr je ale v podstatě rozdělen na dvě samostatné služby, první 

je nazvána prostým názvem Úvěr a druhá nese název Úvěr Plus. 

V případě služby Úvěr se jedná o půjčení peněz, kdy klient neplatí žádné 

měsíční poplatky, ale jsou zpoplatněny některé další služby, například předčasné 

splacení úvěru. V případě služby Úvěr plus je klientovi účtována měsíční taxa, ale 

má zadarmo určité služby, které jsou v případě služby Úvěr zpoplatněny. Klient si 

také může k půjčce zařídit pojištění pro případ smrti, invalidity, neschopnosti 

splácet či ztrátě zaměstnání. Tuto službu ale neposkytuje přímo ZUNO banka, ale 

pojišťovna UNIQA.
84

  

Klient ale pro poskytnutí půjčky musí splňovat určité podmínky, mezi které 

se řadí například minimální věk osmnácti let, způsobilost k právnímu jednání či 

vlastnictví účtu v této bance. Banka také vyžaduje určitý příjem a neposkytuje 

půjčky studentům, lidem na mateřské dovolené, v domácnosti či nezaměstnaným. 

Poskytuje ji pouze zaměstnancům, osobám samostatně výdělečně činným nebo 

penzistům. Také po svých klientech vyžaduje, aby neměli zpožděné splátky u jiné 

banky a nedlužili nic ani na jiné půjčce v ZUNO banka. 
85

 Na internetových 

stránkách
86

 je navíc uvedeno, že po klientovi budou požadovány určité dokumenty, 

které by měly prokazovat tyto skutečnosti. Bohužel zde ale není uvedeno, o jaké 

dokumenty se jedná. Dokumenty by měly být objasněny během telefonního 

rozhovoru, který se uskuteční poté, co klient zažádá o půjčku.  

Protože se jedná, jak již jsme se několikrát zmiňovali, o internetovou banku 

je zde i rozdíl v tom, jak se uskutečňuje podepsání smlouvy o úvěru. Podepsání či 

spíše schválení úvěru bankou a souhlas klienta s poskytnutím úvěru funguje také 

prostřednictvím Internetu a mobilního telefonu. ,,Smlouvu o PŮJČCE podepíšete 
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prostřednictvím jednorázového SMS kódu jakožto náhrady svého podpisu. ZUNO 

podepíše Smlouvu o PŮJČCE pomocí mechanické náhrady podpisu prostřednictvím 

naskenovaných podpisů oprávněných zástupců ZUNO,“
87

  

Mezi doplňkové služby se u banky ZUNO řadí dva produkty. Prvním z nich 

je služba věnující se spoření a druhým pak služba týkající se pojištění. V případě 

služby spoření nabízí banka ZUNO tři druhy spoření, v prvním případě je 

nejjednodušší služba nazvaná Spoření. Druhou možností je Spoření Plus a třetí pak 

služba pojmenovaná Vklad. V prvním případě jde v podstatě o běžný účet, který je 

ručený 1% a není zde žádná vázanost vkladů. V případě Spoření Plus už jde účet 

s úročením 1,5% a je zde podmínka, že když v určitém měsíci dojde k výběru, tak 

za tento měsíc klientovi nebude připsán úrok. Navíc je tento produkt omezen na 

částku 750 000 korun, při částce vyšší už není klientovi připisován žádný úrok. 

V případě třetí služby Vklad se jedná v podstatě o termínovaný účet, protože pokud 

ho klient zruší dříve, než vyprší stanovená lhůta, dostane sice zpátky své vložené 

peníze, ale ztrácí nárok na úroky z tohoto účtu.
88

 

Poslední službou, kterou může klient využívat je pojištění. Zde existují tři 

možnosti. První možnost se týká pojištění nemožnosti splácet půjčku. V druhém 

případě se jedná o pojištění platební či kreditní karty. Tato služba je vázána na 

službu Účet Plus. Jedná se o pojištění, které slouží jako záchrana v případech jako 

je zneužití odcizené karty či pojištění krádeže osobních dokumentů. Poslední 

nabízenou službou je pak pojištění cestovní. Toto pojištění je také vázáno na jinou 

službu poskytovanou bankou ZUNO, a tou je vlastnictví platinové kreditní karty 

ZUNO. Banka pak v jejím rámci poskytuje klientovi pojištění léčebných výloh, 

pojištění v případě úrazů či ztrátě zavazadel.
89
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8. Srovnání tradiční a moderní banky  

Pro srovnání tradiční a moderní banky jsme se rozhodli vycházet z několika 

kritérií. První kritérium se týká srovnání služeb obou bank. V tomto případě 

bychom rádi ukázali na výhodnost a nevýhodnost jednotlivých služeb a zároveň 

poukázali na dostatky či nedostatky, které mají jednotlivé typy obchodních bank. 

Druhým kritériem jsme si pak stanovili postavu potencionální klienta. Srovnávali 

jsme, kdo by se mohl stát potencionálním klientem jednotlivého typu obchodní 

banky.  

8.1 Srovnání služeb tradiční a moderní banky  

Při srovnání jednotlivých služeb jsme se zaměřili na základní služby, které 

poskytují oba zmíněné typy bank. Hlavním kritériem našeho srovnání by měla být 

výhodnost pro potencionálního klienta, který by si u dané banky tyto služby chtěl 

pořídit. Srovnání jsme aplikovali v těchto rovinách: internetové stránky, bankovní 

účty, platební karty, bankovní úvěry a další služby. 

Při srovnání internetových stránek jsme webové stránky tradiční banky 

České spořitelny zhodnotili jako méně přehledné než stránky moderní on-linové 

banky ZUNO. Na stránkách České spořitelny hodnotíme jako negativní přemíru 

reklam a upoutávek na produkty, které jsou všudypřítomné. Navíc se často jedná o 

reklamu na produkty, o nichž klient netuší, čeho se týkají. Oproti tomu hlavní 

nabídka, ve které se klient má dozvědět konkrétní informace je schovaná pod 

nenápadným panelem modré barvy.  

Oproti tomu internetové stránky ZUNO banky se nám zdají přehledné a 

srozumitelné. Co se dá vytknout je to, že pokud se klient chce dozvědět dvě věci, 

které ho budou pravděpodobně enormně zajímat – tedy ceník a také informace o 

bance, jsou tyto údaje v případě stránek ZUNO banky schované až na dolním okraji 

úvodní stránky, navíc psané drobnějším písmem než ostatní text. V tomto případě se 

kladně zobrazují stránky ČS, kde jak ceník, tak informace jsou hned nahoře na 

hlavním panelu, kde je klient vidí, jakmile se mu otevřou webové stránky této 

instituce.  

Celkově hodnotíme jako přehlednější a srozumitelnější stránky internetové 

banky ZUNO, což by u banky tohoto typu mělo být samozřejmostí. U ČS má totiž 

klient možnost, že když nebude čemukoliv z internetových stránek rozumět, zajít si 

do jedné z mnoha poboček a nechat si vysvětlit, co je potřeba. 
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V případě bankovních účtů jsme se rozhodli zaměřit na srovnání tzv. 

internetových účtů. V případě moderní on-linové banky ZUNO jsou oba typy účtů 

internetové. Tradiční banka – ČS nabízí alternativu zvanou iÚčet. 

Pokud bychom porovnávali služby, dá se říci, že pomocí internetového 

bankovnictví si klient může zřídit u obou bank tytéž služby. Může kontrolovat stav 

svého účtu, posílat příkazy k úhradě a dokonce si zařídit půjčku. A u obou bank 

může klient využívat, jak internetového, tak mobilního bankovnictví.  

Pokud bychom se ale zaměřili na cenovou relaci, pak je výhodnějším 

produktem internetový účet u on-line banky ZUNO, a to v obou svých verzích. 

V případě první služby zvané Účet totiž klient neplatí při jeho užívání žádné 

poplatky a při užívání produktu Účet Plus je tento účet také zdarma, ale už 

s podmínkou provedení plateb ve výši 3000 Kč. Internetová verze ČS iÚčet je také 

zdarma, ale klient musí provést platby v minimální hodnotě 7000 Kč.  

V oblasti platebních karet jsme se zaměřili na jejich typ a možnost či 

pohodlnost jejich využití. Tedy na způsoby, jakými může klient svou kartu využívat 

a jakými způsoby může získat ze své karty peníze k zaplacení svých pohledávek. 

V obou bankách jsou vydávány platební karty typu VISA, a to ve verzích CLASSIC 

a GOLD. Oba bankovní domy také nabízí od konce roku 2013 novinku na trhu tzv. 

bezkontaktní karty, které jsou v obou případech používány do 500 korun bez 

nutnosti zadávat PIN kód a také se dají využít pouze do 1 500 korun denně, pak už 

musí klienti obou bank, buď vybrat hotovost z bankomatů, nebo při platbách 

zadávat PIN. Platby bezkontaktní kartou jsou u obou typů bank zdarma.  

ČS navíc nabízí, že pokud dojde k zneužití karty cizí osobou, bude klientovi 

neoprávněně zaplacená částka vrácena.  

Pokud bychom se zaměřili na možnosti zaplacení pohledávek, tak obě banky 

nabízí možnost platby kartou u obchodníka přes platební terminál a stejně tak výběr 

z bankomatů. Tady už ale nastává rozdíl. ČS má ve vlastnictví téměř 1400 

bankomatů, kdežto ZUNO bank není ve skutečnosti vlastníkem žádného 

bankomatu, ale její klienti mohou využívat bankomaty společnosti Raiffaisen.  

Jako další službu nabízí obě banky možnosti využít produktu kreditních 

karet, u nichž obě vydávají platební kartu typu Master Card. Vydání je u obou bank 

zdarma, ale už u měsíčního vedení je ČS účtován poplatek ve výši 39 korun a u 

ZUNO je vedení kreditní karty zdarma, když se jedná o základní produkt – 



46 

 

Kreditka, pokud by se jednalo o vyšší produkt – tzv. platinovou kreditku je poplatek 

účtován dle toho jaký účet klient vlastní. Jestliže má ve vlastnictví produkt Účet 

Plus jde o poplatek ve výši 64 korun, pokud ho ale nevlastnil je poplatek 

v dvojnásobné výši. V případě výběrů hotovosti z bankomatů je služba výhodnější 

v případě tradiční banky ČS, kdy je účtována se stejným poplatkem jako vedení 

účtu, kdežto ZUNO bank si účtuje jednorázový poplatek ve výši 48 korun.  

Obě banky také nabízí produkt kontokorent ke svým účtům. ČS nabízí tento 

produkt s roční úrokovou sazbou 18,9 procenta, další poplatky jsou rozděleny podle 

typu účtů, na klasickém účtu – Osobní účet ČS II. se jedná o poplatek 29 korun za 

měsíc využívání této služby. Pokuta za nedodržení podmínek je stanovena na 500 

korun. 
90

 

Banka ZUNO má roční úrokovou sazbu stanovenu na 17,9 procenta ročně a 

nejsou zde účtovány žádné další poplatky spojené s užíváním kontokorentu.  Pokutu 

za nedodržení podmínek se nám nepodařilo zjistit.
91

 

V celkovém srovnání jsou služby v oblasti platebních karet u obou bank 

velmi podobné, obě zmíněné nabízí tytéž typy karet v bezkontaktní podobě, kreditní 

karty a kontokorent. Pokud jde ale o možnost získat hotovost tak je v popředí 

tradiční banka ČS, která má množství bankomatů. V oblasti poplatků za využívané 

služby je cenová relace ale nižší u moderní on-linové banky.  

Oblast bankovních úvěrů je velmi specifickým produktem u obou 

zmíněných bank, u kterého se přihlíží především ke klientovým příjmům.  

Obě banky se shodnou na tom, že peníze půjčují na základě toho, že klient má 

určité příjmy ze závislé činnosti, nebo z podnikání. Nepůjčují peníze 

nezaměstnaným či ženám na mateřské dovolené, tedy lidem, u nichž je možný 

předpoklad toho, že by nemohli dostát svým závazkům.  

ZUNO banka nabízí dva základní produkty tohoto typu. Jedná se o úvěr do 

výše 50 000 korun a druhou verzi, která je do výše 500 000 korun.  

ČS má v této oblasti velké množství možností a přesná částka, kterou si klient může 

půjčit, není omezena. Základní produkt tuto částku stanovuje zhruba do 600 000 

korun.  
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<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/cenik_kontokorent_r.pdf>. 
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V případě úvěrů se výhodnost přiklání spíše na stranu tradiční banky, a to 

hlavně v oblasti výše daného úvěru. U moderní on-linové banky je maximální výše 

úvěru stanovena na 500 000 korun, u ČS takovýto limit není. Vždyť v případě 

hypoték jde úvěr i do milionů. Navíc docházíme k závěru, že pro zřizování úvěrů na 

vysoké částky, což v případě ZUNO může být půjčení půl milionu korun, je vždy 

lepší osobní kontakt s bankéřem, kdy se může klient na vše vyptat a nemělo by se 

stát, že by přehlédl nějaké další podmínky.  

Jako nevýhodné v případě tradiční banky se může zdát nutnost pojištění 

hlavního dlužníka. Při měsíčním splácení to znamená určité navýšení této částky. 

Výhodou ale je, že v případě zranění, smrti či nemožnosti splácet je klient pojištěn. 

Banka ZUNO tuto službu sice nabízí také, ale služba není povinností při zařizování 

půjčky.  

V tomto odstavci jsme se rozhodli pojednat další služby, které obě banky 

nabízejí. Jednou z velmi důležitých služeb, kterou nabízí ČS je hypotéka. Tuto 

službu ale moderní on-linové banka ZUNO nenabízí. Nabízí se otázka proč tomu 

tak je. Na to ale nedokážeme spolehlivě odpovědět, můžeme ale nastínit několik 

hypotéz. První z nich se týká toho, že tato banka ještě není na českém trhu plně 

etablovaná, protože do něj zasahuje po dobu zhruba tří let, takže považujeme za 

možnou hypotézu, že v budoucnosti rozšíří své služby a jednou z jejich dalších 

služeb by mohly být právě hypoteční úvěry. 

Druhou hypotézou může být, že právě to, že se jedná pouze o on-linovou 

banku, limituje ZUNO bank v tom, že nenabízí službu hypotéky. Protože tato 

služba je spojena s poměrně složitým papírováním, které se dá označit jako problém 

při řešení pouze pomocí Internetu. 

Za třetí hypotézu bychom mohli označit možnost, že je nejen, co se týče 

papírování při uzavírání smlouvy s klientem, je složitá i praxe při poskytování 

hypoték pro samotnou banku. Banka musí získat dostatek prostředků, například 

vydáním hypotéčních zástavních listů a navíc se jedná o poměrně vysoké částky, 

které pak banka půjčuje a také se jedná o částky, které jsou klientovi zapůjčeny 

dlouhodobě.
92

  

Na základě potencionálního klienta jsme také došli k poslednímu závěru 

v oblasti hypoték. Jako klasický klient moderní on-linové banky, nám vyšel mladý 
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člověk zhruba do věku 30 let. Předpokládáme, že se jedná převážně o klienty, kteří 

ještě nemají stálý příjem ze zaměstnání, nebo tento příjem získali v nedávné době. 

Proto předpokládáme, že se jen těžko může jednat o člověka, který by potřeboval 

hypotéku.  

Další produkt, který nabízí obě banky, je pojištění. Obě banky pojištění 

neposkytují samy, ale přivádí ke spolupráci své partnery pojišťovny. Banka ZUNO 

spolupracuje s pojišťovnou UNIQA a ČS má dokonce dva partnery – pro neživotní 

pojištění je jím partnerem pojišťovna Kooperativa a pro pojištění života Pojišťovna 

České spořitelny.   

V případě ZUNO bank jsou tři druhy pojištění – pojištění splácení, pojištění 

karty a cestovní pojištění. Všechny produkty jsou ale vázány na vlastnictví některé 

další služby – především účtu u ZUNO bank. 

ČS má v této oblasti rozsáhlejší možnosti. Kromě pojištění splácení či 

pojištění karty, nabízí i několik produktů v oblasti životního pojištění, kde se může 

pojistit klient banky, ale také zde může zařídit pojištění svému dítěti či jinému členu 

rodiny. Také nabízí pojištění při cestování, pojištění automobilu, úrazové pojištění, 

pojištění právní ochrany či pojištění nemovitosti a další.  

Poslední službu, kterou považujeme za důležitou pro srovnání, je spoření 

financí. Tuto službu nabízí obě banky, a to v několika verzích.  

ZUNO bank má tři druhy spoření – Spoření, Spoření Plus a Vklad, o nichž bylo 

pojednáno v předchozích odstavcích.  

ČS v této oblasti nabízí také několik služeb. Spoření ČS, penzijní spoření, 

stavební spoření a vkladní knížky.  

Pokud bychom tyto služby porovnali, nabízí se možnost srovnání pouze 

v základním produktu. U on-linové banky se tento produkt nazývá Spoření, 

v případě ČS nese služba název Spoření ČS. U obou bank se jedná o klasický účet, 

který je úročený sazbou jednoho procenta ročně. Rozdíly jsou především v tom, že 

pokud klient ČS vybere peníze z tohoto účtu, tak se mu za tento měsíc nepřičte 

úrok, ZUNO bank tuto podmínku nemá. ČS si navíc stanovuje podmínku, že úroky 

jsou klientovi přičítány pouze do výše 200 tisíc korun, u ZUNO bank není limit 

stanoven.  

Celkově se tedy dá říci, že výhodnější je základní produkt spoření u on-

linové banky ZUNO.  
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Velké rozdíly se ale dají najít při srovnání dalších služeb v této kategorii. 

ZUNO bank nabízí další dva produkty. První je výhodnější podobou Spoření a 

jedná se o produkt Spoření plus a druhý nazvaný Vklad.  

ČS jde ale v tomto směru dále a nabízí produkty jako je stavební spoření, 

penzijní spoření či vkladní knížky. Tyto produkty jsou úročeny větším vkladem než 

všechny produkty ZUNO bank, kde maximální úrok 1,25 procenta u služby nazvané 

Vklad. Naproti tomu například u stavebního spoření ČS je maximální úrok ve výši 

3,4 procenta za rok a například dětská vkladní knížka je úročená maximálním 

úrokem dvou procent.  

V případě těchto služeb už je výběr spíš na klientovi, co zrovna potřebuje. 

Výhodou u ZUNO bank je, že vklady nejsou založené s určitým cílem a klient 

naspořené peníze může užít libovolně. V případě ČS jsou ale vyšší procenta úročení 

u určitých produktů, takže klient si může naspořit více peněz. Tyto peníze ale 

mohou mít dopředu určený cíl užití.
93

 

On-linová banka ZUNO se takto vyčerpala ze všech svých služeb. Oproti 

tomu tradiční banka ČS nabízí i další služby. A to především v oblasti investování a 

investic a také v oblasti hypoték, o kterých už jsme se zmiňovali výše. ČS ale také 

nabízí další řadu služeb jakými je vedení účtů či úvěrů pro malé i střední firmy.  

Souhrnně se dá říci, že tradiční banka v oblasti ostatních služeb on-linovou 

banku překonává. Její nabídka služeb je velmi široká a v podstatě nesrovnatelná 

s moderní on-linovou bankou, a to především v oblasti půjčování peněz a jejich 

investování.  

8.2 Srovnání potencionálního klienta tradiční a moderní banky  

Rozhodujícím faktorem v tomto odstavci jsme zvolili sociologický výzkum 

využívání Internetu mezi lidmi v České republice. Tento výzkum jsme zvolili 

záměrně, abychom dokázali, kdo se s větší pravděpodobností stane klientem  

on-linové banky a naopak, kdo bude s větší pravděpodobností klientem klasické 

banky. Hlavním kritériem v této oblasti je pro nás věk klienta dané banky.  

Pro potřeby této práce jsme neprováděli vlastní sociologický výzkum, ale 

využili jsme výzkumu, který byl proveden již dříve.  
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Výzkum byl uskutečněn na půdě Karlovy univerzity v Praze, na fakultě 

sociálních věd v institutu sociologických studií a nese název – Češky a Češi 

v kyberprostoru.
94

  

Výzkum se zaměřuje na čtyři skupiny lidí, pro naše potřeby jsou ale důležité 

pouze dvě: první skupinu ve výzkumu tvoří mladí lidé, zhruba do věku 30 let, kteří 

aktivně využívají Internet. Jejich protikladem je pak druhá skupina, kterou tvoří 

neuživatelé Internetu či lidé, kteří Internet využívají jen velmi málo. Do té skupiny 

patří převážně starší lidé.
95

 

V základních informacích jsme se dozvěděli, že každoročně roste počet 

uživatelů internetové sítě, nárůst je nejvyšší v nejmladší generaci – u dětí starších 

11 let. Lidé, kteří Internet nevyužívají, mají obvykle nižší vzdělání a častějšími 

uživateli Internetu jsou mladší lidé. Počítač v domácnosti nejčastěji využívají a 

starají se o něj uživatelé ve věku od 19 do 30 let.
96

  

Výzkum se zaměřil především na věk, majetkové poměry a vzdělání 

jednotlivých respondentů. Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce je Internet využíván 

mezi nejmladšími lidmi
97

 a s vyšším věkem procento lidí, kteří Internet využívají, 

klesá. V kategorii od 46 let výše, která je zde poslední, využívá možností Internetu 

méně než jedna třetina dotázaných. Pro přehlednost přikládáme tabulku
98

 ukazující 

podíl uživatelů Internetu v jednotlivých věkových kategoriích.  

Větší procento využívání Internetu je patrné i u lidí s vyšším vzděláním. 

Stejně tak lidé s vyšším či průměrným zajištěním využívají Internetu více
99

 než lidé 

s nižšími příjmy.  

Výzkum se také zaměřil na operace finančního rázu provozované pomocí 

Internetu. Zde se objevují závěry zajímavé i pro naši práci. A to zejména v oblasti 

využívání internetového bankovnictví. Z výzkumu vyplynulo, že čím více mají lidé 

zkušeností s používáním Internetu a čím více času na něm tráví, tím se zvyšuje i 

počet jejich nákupů přes Internet. Tito lidé také mají daleko menší obavy 

s využívání platby kartou přes Internet než lidé, kteří Internet využívají méně. Podle 
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63% těchto uživatelů je bezpečné i internetové bankovnictví, jestliže se využívá 

z domova, pokud se ale jedná o jeho využívání z jiných (veřejných) míst jakými 

jsou zaměstnání či internetová kavárna už takovou jistotu nemají. Zkušení uživatelé 

mají stejně tak větší důvěru k mobilnímu bankovnictví než ti, kteří s ním nemají 

žádné zkušenosti.
100

  

Pro využití v naší práci jsou důležité hlavně dva závěry tohoto výzkumu. 

Prvním z nich je zjištění, že užívání Internetu je specifičtější a více rozvinuté u 

mladých lidí. Druhým z nich pak to, že služeb internetového bankovnictví využívají 

spíše lidé, kteří se řadí mezi zkušenější uživatele Internetu, a kterými podle bodu 

jedna jsou mladší lidé.  

Pokud bychom výsledky tohoto výzkumu sumarizovali, docházíme 

k závěru, že pravděpodobnějším klientem moderní on-linové banky bude spíše 

mladý člověk do 30 let, který má větší zkušenosti s užíváním Internetu a má i větší 

důvěru v používání internetového bankovnictví. A to z toho důvodu, že jak jsme již 

dříve zmínili, tak on-linové banky jsou založené na tom, že je lidé využívají 

převážně nebo pouze prostřednictvím Internetu. Tradiční (klasické) banky by pak 

na základě tohoto výzkumu náležely ke skupině respondentů starších 46 let, která 

má malé či žádné zkušenosti s Internetem, a proto by se s menší pravděpodobností 

stala klientem moderní on-linové banky.  

8.3 Celkové porovnání služeb a klientů tradiční a moderní  

       banky  
 Při celkovém srovnání obou bank docházíme k několika závěrům. Nižší 

cenová relace či produkty úplně zdarma jsou typičtější spíše pro on-linovou banku 

ZUNO než pro ČS. Tento fakt je logický s ohledem na to, že ZUNO banka nemá 

další náklady v podobě zaměstnanců a provozu sítě poboček. Pokud se ale 

zaměříme na možnost a rozsah služeb, tak zde je na tom lépe tradiční banka, která 

má rozsah služeb širší a klient má větší možnosti ve výběru jednotlivých produktů.  

 Při srovnání postavy potencionálního klienta docházíme k závěru, že 

klientem banky ZUNO bude spíše mladší člověk do třiceti let. S ohledem na 

poskytované služby to bude spíše člověk, který využívá Internet a internetové 

bankovnictví, ale nevyužívá dalších služeb – například nepotřebuje hypoteční úvěr 

a pojištění, případně si tyto služby sjednává na jiném místě. Může se jednat jak o 
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studenta, který má menší příjem, a proto rád ušetří na poplatcích, ale stejně tak o 

vrcholového manažera, který nemá čas chodit do banky. Na základě řízených 

rozhovorů se nám podařilo zjistit, že klientem tradiční banky – ČS je spíše starší 

člověk, který má přebytečnou likvidu, a čas potřebný k tomu, aby si mohl 

promyslet, do čeho ji investuje.  
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9. Role banky v české společnosti  

,,Každý předmět, věc, objekt platíme penězi, ale ten sám předmět již vznikl 

díky penězům. A ty peníze nezřídka nebo dokonce často pocházely či pocházejí 

z úvěrů poskytnutých peněžním ústavem,“
101

  

Role banky v životě běžného občana nebyla vždy natolik široká, jak je tomu 

dnes. První peněžní ústavy vznikly především jako pomocné organizace, které měly 

zajistit finance v případě neštěstí, jakým byla v zemědělství například neúroda. 

Prvními investory se stávaly soukromé osoby, které si ale za svou pomoc nechávaly 

řádně zaplatit, což se velmi často odráželo v ceně výsledného výrobku. Přesto se dá 

říci, že mnoho vynálezů se dostalo mezi občany jen díky tomu, že určitý nápad byl 

podpořen vložením kapitálu. A tudíž spousta českých podnikatelů vděčí za úspěch 

svého nápadu právě českým peněžním ústavům.  

Občanské záložny začaly vznikat ve chvíli, kdy obce chtěly investovat a 

neměly k tomu dostatečné finanční prostředky. Později se pak začaly občanské 

záložny podílet také na rozvoji průmyslu. A právě s příchodem průmyslu roste role 

banky i v životě běžného občana. Banky se začaly podílet na výstavbě továren, 

pivovarů či cukrovarů.  Navíc často kupovaly část akcií těchto firem, ale nikdy ne 

tolik, aby bankrot firmy mohl ovlivnit jejich stabilitu. Banky se tak často mohly stát 

řídícím členem určité firmy, a to hlavně díky finančním půjčkám, které jim 

poskytovaly. Díky podpoře okresních záložen s podporou Živnobanky vznikl 

například i koncern Českomoravských strojíren.  

Za První republiky se začaly banky a záložny podílet i na prvních 

hypotéčních výstavbách, kdy půjčovaly finanční prostředky na výstavbu nových 

domů se státní podporou. V té době byla jejich důležitou součástí vážnost a renomé, 

které bance přidávaly na důvěryhodnosti a dobré pověsti, která se často opírala o 

známé osobnosti, jakými byl například Leopold Lobkowicz či hrabě 

Schwarzenberg.
102

  

Postupem času banky pronikají i do dalších oblastí jako je kultura či sport. 

Podporují olympijské týmy či financují umění nebo film. Také se angažují v mnoha 

případech tím, že zakládají určité nadace, které se věnují lidem, kteří potřebují 

nějakou pomoc, jako jsou senioři, handicapovaní občané či lidé bez domova.  
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 Jejich role se ale zvětšuje i v životě běžného občana, protože se stává téměř 

nutností, aby vlastnil konto u některého z bankovních domů. Pomocí banky totiž 

občané nejen mají chráněné své finanční prostředky
103

, ale jejím prostřednictvím 

mohou také rozvíjet své podnikání či si zajistit vlastní bydlení. Obojí se totiž stává 

bez zásahu nějakého z bankovních domů téměř nemožností, pokud občan nemá 

peníze z jiných zdrojů, například z dědictví. Banka totiž občanovi, pokud splňuje 

určitá kritéria, poskytne půjčku na financování domu či podnikání, ale musí u ní mít 

svůj účet, protože peníze se ve většině případů vyplácí pomocí převodů.  

Kromě jejich role v životě občana se často rozšiřuje i jejich záběr. Oproti 

spořitelnám z První republiky, které pouze ukládaly vklady a půjčovaly peníze na 

hypotéky či rozvoj průmyslu se možnosti moderních bank zněkolikanásobily. 

Banky už neukládají pouze hotovost a nepůjčují peníze, ale provádějí mnoho 

dalších aktivit. Mimo jiné provádí veškeré transakce platebního styku, investují 

přebytečnou likviditu místo svých klientů a v případě větších všeobecně 

zaměřených bank nabízí i produkty jako je cestovní pojištění či pojištění 

automobilu, což jsou služby, které v předchozích desetiletích patřily převážně do 

oblasti pojišťovnictví.  

Souhrnně můžeme tedy konstatovat, že role banky v životě běžného občana 

má tendenci se zvětšovat. A to nejen tím, že klient je nucen jejím prostřednictvím 

realizovat většinu svých platebních styků či půjčování peněz, ale také proto, že 

klient může na jednom místě získat mnohem více služeb, než tomu bylo v minulých 

desetiletích i letech. Dá se také konstatovat, že moderní on-linové banky ještě 

zvyšují roli bank, protože se zaměřují na ty, kteří by si běžný účet nejspíš nepořídili. 

Spousta mladých lidí ráda využije jejich nabídek, které stlačují poplatky na 

minimum a navíc z pohodlí domova mají přístup ke všem službám, které potřebují.  

Celkově se dá říci, že ani v budoucnu se role banky v životě běžného občana 

nebude zmenšovat, spíše naopak. Bankovní účty a s nimi spojené služby se neustále 

rozšiřují a také jsou od občanů požadovány. Dnes už jen málokterá firma svému 

zaměstnanci platí výplatu v hotovosti a čím dál tím častější je nákup pomocí 

platební karty, díky níž není klient nucen u sebe nosit odpovídající částku. Což 

klientovi značně ulehčuje situaci, a proto toho rád využije.  
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Závěr 

 Český bankovní systém je dvoustupňový, a proto v něm nezastupitelnou roli 

hrají i obchodní banky, které jsou na českém trhu poměrně dobře zakotvené a 

stabilizované. V dějinách se jejich pozice měnila stejně jako jejich důležitost pro 

běžného občana. Podobně jako úloha České národní banky, která je také součástí 

českého bankovního trhu a institucí vrcholného dozoru právě nad obchodními 

bankami.  

 Obchodní banky se svým klientům, občanům České republiky, prezentují 

především pomocí služeb, které jim nabízí k využití. Tyto služby se neustále mění a 

rozšiřují stejně jako typy bank, ze kterých si klienti mohou volit. 

 V současné době se na českém bankovním trhu vyskytují dva typy 

obchodních bank, které jsme nazvali jako banky tradiční a druhou skupinu pak 

banky moderní. Za tradiční banky považujeme kamenné bankovní domy, které si 

klienty získávají především prostřednictvím důrazu na tradici, stabilitu a 

zakotvenost na českém trhu. Takovou bankou je právě Česká spořitelna, která patří 

k největším bankám v České republice a je také jednou z nejvíce zakotvených bank 

v českém bankovním sektoru, na němž se vyskytuje už několik desetiletí a také do 

něho několik desetiletí plně zasahuje. Oproti tomu ZUNO bank je nová moderní on-

linová banka, která se na českém bankovním trhu teprve stabilizuje a snaží se 

získávat své klienty, především prostřednictvím internetové sítě, které využívá pro 

všechny typy svých služeb.  

 Obě banky nabízejí řadu služeb, ale dá se říct, že na poli jejich výběru se 

tradiční banky ukazují jako schopnější. Nabízejí větší množství možností pro 

klienta, zároveň si ale za své služby účtují vyšší poplatky, než moderní on-linové 

banky, které se naopak snaží své ceny stlačit, co nejníže, aby přilákaly, co nejvíce 

klientů. A to především mladých lidí, kteří jsou jejich hlavními klienty spolu 

s lidmi, kteří nemají čas chodit do bankovních domů a potřebují vyřídit množství 

záležitostí v co nejkratší době. U mladých lidí sázejí on-linové banky na jejich 

znalost a zkušenost s fungováním Internetu, ale také na to, že chtějí ušetřit na 

poplatcích, protože se často může jednat o studenty. A také se jedná o klienty, kteří 

potřebují jen základní služby, jakými jsou vedení účtu, placení kartou či úvěr, ale 

další služby jako hypotéku či pojištění, nepotřebují, popřípadě si je vyřídí v jiné 

bance či pojišťovně.  
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Tradičním klientem klasické banky je pak starší člověk, který nemá 

zkušenosti s Internetem. Na základě řízených rozhovorů se mám podařilo zjistit, 

kdo je klasickým klientem České spořitelny, zástupce tradičního bankovního domu 

v této práci. Je jím klient ve starším věku, který má určitou přebytečnou likviditu a 

chce jí investovat. Většinou se jedná o člověka již v důchodovém věku či na jeho 

prahu, který má čas zajít do pobočky banky a projednat zde své investice a má čas 

promyslet si do čeho by chtěl investovat.  

 Souhrnně se dá říci, že role bank nejen na českém trhu, ale i v životě 

běžného občana se neustále zvyšuje. A to především proto, že jsou lidé nuceni 

prostřednictvím banky platit své účty, půjčovat si od ní peníze či jejím 

prostřednictvím investovat přebytečnou likviditu. Navíc díky vzniku on-linových 

bank se také zvyšuje vlastnictví bankovních účtů u mladších klientů, kteří by si 

klasický účet nepořídili. V neposlední řadě se dá také říci, že role banky se zvětšuje 

také tím, že banka čím dál tím častěji přebírá úlohy jiných institucí, jako jsou 

pojišťovny či investiční společnosti.  

 Jako přínos této práce vidíme skutečnost, že se nám podařilo ověřit 

hypotézy, které jsme si stanovili na počátku práce a také to, že se nám podařilo 

ukázat, že bankovnictví je pro moderního člověka v naší společnosti důležitou, ba 

téměř nezbytnou součástí života, ale že to zároveň neznamená, že by ho mělo 

omezovat, ale naopak, že je tu i možnost, že se přizpůsobí jeho životnímu tempu. 

K čemuž může klient přispět tím, že si zvolí správný typ banky, který bude nejlépe 

vyhovovat jeho potřebám a přáním.  
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http://www.zuno.cz/produkty/bankovni-ucet-zadarmo/
http://www.zuno.cz/uvery/
http://www.zuno.cz/sporeni-vklady/
http://www.zuno.cz/uvery/rezerva-povolene-precerpani-uctu/
http://www.mvcr.cz/soubor/cyber-vyzkum-fsv-redukce-2-pdf.aspx
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Přílohy 

Seznam příloh  

1. Struktura České národní banky 

Česká národní banka 1993-2003. 1.vyd. Praha: Česká národní banka: 2003.  

2. Podíl uživatelů Internetu v jednotlivých věkových kategoriích 

 Sociologický výzkum [on-line]. 24. února 2014 9:00. Dostupný z WWW:  

<mvcr.cz/soubor/cyber-vyzkum-fsv-redukce-2-pdf.aspx>. 

3. Evidenční list  

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/cyber-vyzkum-fsv-redukce-2-pdf.aspx
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1. Příloha  

Struktura České národní banky  
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2. Příloha 

 

Podíl uživatelů Internetu v jednotlivých věkových kategoriích (v %) 
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 3. Příloha 
 

 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány 

za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 
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Prohlášení 

Souhlasím s uložením mé práce v databázi Theses. 

 

        Tereza Melicharová 


