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Charakteristika bank poskytujících služby privátního bankovnictví v České republice 

 

Citibank Europe plc, organizační složka 

 Od 1. ledna 2008 se společnost Citibank, a. s. změnila z dceřiné společnosti 

stoprocentně vlastněné společností Citibank Overseas Investment Corporation se sídlem 

v USA na pobočku akciové společnosti Citibank Europe plc se sídlem v Irsku. Název 

společnosti je tedy Citibank Europe plc, organizační složka. Česká pobočka Citibank 

Europe plc zůstává i nadále v souladu s českým právním řádem dozorována Českou 

národní bankou. Navíc pobočka primárně podléhá regulaci irského finančního regulátora.  

Tato banka nabízí pro privátní klientelu soubor bankovních služeb nazvaný 

CitiGold Wealth Management1. Službu nabízí nejnáročnějším tuzemským klientům od 

roku 2001 a zahrnuje: 

- personalizované bankovní služby, 

- exkluzivní platební nástroje, 

- komplexní podporu pro vytvoření investičního portfolia, 

- servis osobního finančního experta.  

Nehovoří se zde přímo o privátním bankovnictví, nicméně tato služba zahrnuje 

základní charakteristiky shodné s privátním bankovnictvím. Klientovi je přiřazen osobní 

bankéř, který má na starosti omezený počet klientů a je schopen vypracovat individuální 

finanční plán a poskytnout finanční poradenství. Minimální objem finančních prostředků 

pro možnost využívání těchto služeb není stanoven.  

K běžnému účtu klient získává zdarma CitiGold debetní kartu. Dále banka nabízí 

spořící účet, termínované vklady, možnost investování do fondů peněžního trhu, 

podílových fondů, investování do dluhopisů a nabízí rovněž strukturované investiční 

produkty. Klient má možnost získat CitiGold kreditní kartu, jejíž vydání je zdarma, 

umožňuje určit individuální limity, lze s ní nakupovat po celém světě a zároveň ji lze 

využít jako pohotovou finanční rezervu. Nabízí až 55 denní bezúročné období. Při platbě 

CitiGold kreditní či debetní kartou klient získává slevu ve vybraných podnicích. Jedná se 

o slevy na ubytování, stravování, wellness služby, sportovní aktivity a další. Pokud klient 

předá kontakt na svou blízkou osobu svému osobnímu bankéři a ta se pak stane klientem 

Citi Gold, obdrží pamětní medaili z dukátového zlata.  

 

                                                
1 http://www.citibank.cz/czech/consumer-banking/czech/citigold/index.htm 
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Commerzbank Aktiengesellschaft 

 Commerzbank je významnou bankou soustřeďující se zejména na svůj domácí trh – 

Německo, kde má síť zhruba 800 poboček. V oblasti bankovních služeb pro podniky klade 

důraz také na západní, střední a východní Evropu. V USA a Asii je banka aktivní 

v hlavních obchodních centrech. Commerzbank je reprezentována spolu se svými 

dceřinými společnostmi ve více než 40 zemích. V České republice má zastoupení v Praze, 

Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové.  

 Kromě tradičních bankovních služeb nabízí také služby pro náročnou klientelu. 

Poskytuje individuální poradenství při volbě způsobu financování i správy aktiv, privátní 

bankéř je schopen navrhnout klientovi vhodné investiční nástroje. Nabídka produktů 

v oblasti privátního bankovnictví zahrnuje2: 

- vedení korunových a devizových účtů včetně provádění tuzemského 

a zahraničního platebního styku; 

- individuální sazby pro vklady na viděnou a termínované vklady v CZK 

i v cizích měnách; 

- individuální investiční poradenství, možnost investovat do českých 

i zahraničních cenných papírů, dostupnost unikátních produktů díky 

celosvětové síti Commerzbank; 

- služby Private Placement – jedná se o přímý prodej cenného papíru malé 

omezené skupině investorů. Investoři mají možnost koupit např. strukturovaný 

certifikát, který je emitován podle jejich požadavků, mohou tak ovlivňovat 

splatnost produktu, podkladové aktivum, míru zajištění, měnu apod.; 

- vedení prestižní čipové karty Mastercard Gold s vysokým limitem; 

- online služby elektronického bankovnictví; 

- účty úschov u advokáta; 

- účty notářských úschov; 

- bezpečnostní schránky. 

 Česká spořitelna, a. s.  

Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila svou činnost 

Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého 

a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako 

                                                
2 https://www.commerzbank.cz/cz/privatebanking/uvod2.htm 
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akciová společnost. Nyní má téměř 5,5 milionu klientů a zaujímá vedoucí postavení na 

českém trhu. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou transformaci, díky které došlo 

k zlepšení všech klíčových součástí banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve 

zkvalitňování svých produktů a služeb a zefektivňování pracovních procesů. Základní 

kapitál je ve výši 15 200 milionů Kč.  

Pro movité klienty poskytuje tato banka službu Erste Private Banking3, což 

představuje komplexní servis pro náročné klienty, zejména úspěšné manažery, podnikatele, 

majitele firem, resistuenty, sportovce apod. Prostřednictvím privátního bankéře je 

poskytováno optimální řešení finančních a investičních potřeb za použití nejvhodnějších 

dostupných instrumentů a s využitím znalostí českého i mezinárodního finančního trhu. 

Kompletní nabídka Erste Private Banking zahrnuje širokou škálu produktů a služeb 

zejména v oblasti správy aktiv, investičního poradenství a financování, stejně jako v oblasti 

tradičních bankovních produktů, vždy s důrazem na individuální potřeby klienta. 

Minimální objem finančních prostředků pro využívání těchto služeb je stanoven ve výši 

5 milionů Kč, nebo ekvivalent v jiné měně.  

Banka poskytuje klientům kvalifikované investiční poradenství, přičemž rozhodnutí 

o jednotlivých investicích zůstává plně v rukou klienta. Vrcholem služeb je správa aktiv, 

což představuje ucelené spektrum služeb, které respektují potřeby a očekávání, s jakými 

klienti na trh vstupují. Pro ně jsou pak vyhledávány nejvhodnější možnosti investování 

v souladu s investiční strategií, kterou si klient sám zvolí. Pro konzervativnější klienty 

nabízí banka investování do prémiových vkladů a zajištěných fondů, které garantují 

návratnost vložených prostředků, případně také garantují určitý výnos. Služby Erste 

Private Banking zahrnují rovněž širokou nabídku úvěrových produktů, včetně hypotečních 

a hotovostních úvěrů, běžné a termínované vklady i v zahraničních měnách, širokou 

nabídku platebních karet různých úrovní a pojistné či spořící produkty. Ve spolupráci 

s dceřinou společností České spořitelny, Realitní společností České spořitelny, poskytuje 

svým klientům expertní poradenské služby v oblasti realit, včetně vytipování vhodných 

nemovitostí k nákupu apod.  

Hlavní výhody Erste Private Banking jsou: 

- individuální péče a investiční poradenství ze strany privátního bankéře, 

- nadstandardní zhodnocování finančních prostředků na kapitálových trzích, 

                                                
3 http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/PRODUCT_CS_PI01_041484.XML 



Příloha 1 

     

- individuálně řízená portfolia, investiční řešení na míru a dlouhodobá péče 

o majetek, 

- výrazná úspora na transakčních nákladech v rámci správy aktiv (zejména 

v oblasti vstupních poplatků do fondů) 

- aktivní správa portfolia, která umožňuje reagovat na aktuální ekonomikou 

situaci a vývoj na finančních trzích, 

- úspora času při správě aktiv – veškeré starosti přebírá portfolio manažer ve 

spolupráci s privátním bankéřem, 

- pravidelné zasílání analýz České spořitelny. 

 

Československá obchodní banka, a. s. 

 Československá obchodní banka (ČSOB) byla založena v roce 1964 jako banka pro 

poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. 

V červnu 1999 byla privatizována a jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC 

Bank, která je součástí Skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní 

banku. Do konce rok 2007 působila na českém i slovenském trhu, slovenská pobočka 

ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008. Základní kapitál banky je ve výši 5 855 milionů Kč.  

 ČSOB Private Bankig4 se stará o soukromé, nikoliv firemní finanční prostředky. 

Základními atributy při správě aktiv je nadstandardní a vysoce individuální přístup, 

prostřednictvím privátního bankéře, který je klientovi kdykoli k dispozici. Privátní bankéř 

je připraven sestavit individuální návrh na zhodnocování finančních prostředků s ohledem 

na zvolený investiční horizont, potřebu likvidity, požadovaný výnos a přijatelné riziko. 

Pobočky privátního bankovnictví jsou k dispozici na 16 místech v České republice. 

Minimální objem finančních aktiv je stanoven ve výší 10 milionu Kč, případně ekvivalent 

v jiné měně.  

Kromě běžných bankovních produktů jsou privátním klientům nabízeny i produkty 

určené pouze pro privátní klientelu. Oblast investičního a komerčního bankovnictví ČSOB 

Private Banking nabízí produkty šité na míru. Zde například patří ČSOB Privátní konto, 

které poskytuje klientům zvýhodněný přístup k celé řadě dalších produktů, jeho součástí 

jsou také prestižní kreditní a platební karty. V oblasti investičních služeb může klient 

využít profesionálního správce, který řídí a spravuje portfolio a základě zvolené investiční 

strategie. Pokud chce klient rozhodovat sám, do kterých cenných papírů chce investovat, 

                                                
4 http://www.csob.cz/bankcz/cz/pb/Private-banking/Produkty-sluzby/ 
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poskytne banka investiční poradenství a zrealizuje nákup. Pro klienty, kteří se chtějí 

aktivně věnovat obchodování na akciových trzích, je určena společnost Patria Direct, která 

poskytuje služby internetového nebo telefonického obchodování s cennými papíry. Stručný 

přehled poskytovaných služeb v rámci ČSOB Private Banking uvádí Tabulka 2.1 

 

Tabulka 2.1 – Služby ČSOB Private Banking 

Komerční bankovnictví Investiční bankovnictví 

ČSOB Privátní konto 
- Exkluzivní balíček služeb pro vybranou 
privátní klientelu 
- Součástí konta jsou prestižní kreditní a 
debetní platební karty 
- Zvýhodněný přístup k celé řadě dalších 
produktů  

 
Kompletní menu bankovních 
a pojišťovacích produktů 
skupiny ČSOB 
- Další typy běžných účtů, spořících a 
termínovaných vkladů 
- Další platební a kreditní karty 
- Pojišťovací produkty  

ČSOB Privátní portfolio 
- Investování do cenných papírů 
prostřednictvím profesionálního správce 
(ČSOB Asset Management) 
- Výběr ze širokého spektra investičních 
strategií, při kterém vám samozřejmě 
poradí privátní bankéř  

 
ČSOB Individuální portfolio 
- Investování, při kterém klient sám 
rozhoduje o složení svého portfolia 
- Klient má možnost se o svých investičních 
záměrech pravidelně radit se svým 
privátním bankéřem  

 
Patria Direct 
- Telefonické a internetové obchodování s 
akciemi a dalšími cennými papíry 
- Pro klienty, kteří chtějí aktivně ovlivňovat 
okamžik nákupu či prodeje  

Zdroj: http://www.csob.cz/bankcz/cz/pb/Private-banking/Produkty-sluzby/ 

 

J&T Banka, a. s. 

Skupina J&T se ve svých podnikatelských aktivitách zaměřuje na čtyři základní 

oblasti. Jedná se především o korporátní investice, realizované zejména v energetice a 

strojírenství. Stejně důležitou oblastí působení skupiny je privátní bankovnictví a finanční 

služby. Úspěšná je J&T Banka také v realitním developmentu, kde připravuje širokou 

teritoriální expanzi. 

Privátní bankovnictví v pojetí J&T Banky, a. s. znamená komplexní péči o klienta5. 

Snahou je plnit klientova přání a očekávání, která nemusí nutně souviset pouze 

s klasickými bankovními službami. Privátní bankéři hledají optimální způsob komunikace 
                                                
5 http://www.jtbank.cz/cs/privatni-bankovnictvi.html 



Příloha 1 

     

s klienty tak, aby si s nimi vytvořili vztah založený především na důvěře a otevřenosti. Na 

základě dobře nastavených vztahů jsou schopni rychle vytvářet klientovi speciální 

produkty dle jeho individuálních požadavků a potřeb, a to zejména díky využití synergií 

všech společností patřících do skupiny J&T. 

 

Komerční banka, a. s.  

Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním institucím v České republice 

a v regionu střední a východní Evropy. Je součástí mezinárodní skupiny Société Générale 

Group a poskytuje komplexní služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. 

Na českém trhu působí od roku 1990. Základní kapitál banky je ve výši 19 004 926 tisíc 

Kč.  

Privátní bankovnictví Komerční banky je samostatnou částí banky s celostátní 

působností. V rámci České republiky obsluhuje klienty, jejichž finanční aktiva překračují 

10 milionů Kč. Cílem privátního bankovnictví Komerční banky je pomáhat klientům při 

ochraně a zhodnocování jejich kapitálu a zaručit jim dlouhodobou spokojenost se službami 

banky. Základem je naslouchání skutečným potřebám klienta, maximální respekt k jeho 

potřebám, diskrétnost a individuální přístup privátního bankéře.  

Služby privátního bankovnictví zahrnují komerční bankovnictví a také správu 

investic podle individuálních požadavků. Každodenní potřeby klienta v oblasti komerčního 

bankovnictví zahrnují nejen nadstandardní produkty a služby, ale především individuální 

přístup privátního bankéře.  Část těchto služeb může být podle přání klienta se zachováním 

diskrétnosti zajišťována na zvolené pobočce Komerční banky. Nabídka nadstandardních 

služeb komerčního bankovnictví je určena i rodinným příslušníkům klienta Privátního 

bankovnictví KB. V oblasti správy investic banka využívá široké produktové nabídky 

skupiny Société Générale, ale i dalších světově uznávaných finančních skupin. Kromě 

produktů vysoké kvality z nabídky veřejné, nabízí svým klientům i pestrou škálu produktů 

v rámci nabídky neveřejné. Na úplné špičce individuálního přístupu pak stojí "na míru šité" 

finanční produkty, které do posledního detailu respektují klientovy představy 

o parametrech investice. 

Nadstandardní nabídka služeb zahrnuje: 

- individuální depozitní produkty, 

- produkty investičního bankovnictví, 

- nákup a prodej cenných papírů, 

- podílové fondy, 
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- investiční certifikáty. 

Neveřejná nabídka investic zahrnuje: 

- strukturované produkty s možností vysoké míry ochrany investovaného 

kapitálu, 

- fondy kvalifikovaných investorů,  

- správa portfolia pod mandátem, 

- zvýhodněné a individuálně nastavené kapitálové životní pojištění. 

 

LBBW Bank CZ, a. s.  

LBBW Bank CZ, a. s. je středně velkou, moderní a univerzální komerční bankou, 

která svým klientům poskytuje prvotřídní produkty a služby v oblastech firemního, 

osobního, investičního a mezinárodního bankovnictví a také v oblasti aktivit na finančních 

trzích. Banka působí na českém trhu již od roku 1991 a za tuto dobu si vybudovala 

výbornou pověst spolehlivého a zkušeného finančního partnera a poradce. Obchodní model 

a způsob osobního přístupu ke každému z klientům, umožňuje LBBW Bank CZ, a. s. 

rychle poskytovat komplexní nabídku finančních produktů a služeb, které jsou 

samozřejmostí u každé moderní banky. Jejím 100% akcionářem je od 1. září 2008 

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), třetí největší banka v Německu. Pod názvem 

LBBW Bank CZ, a. s. banka vystupuje od 17. září 2008. Do té doby banka působila na 

českém trhu pod názvem BAWAG Bank CZ, a. s., která vznikla 31. března 2005 fúzí 

společností BAWAG Bank CZ, a. s. (dříve Interbanka, akciová společnost) a BAWAG 

International Bank CZ, a. s. (dříve Dresdner Bank CZ, a. s.). Do 31. srpna 2008 BAWAG 

Bank CZ, a. s. patřila do rakouské finanční skupiny BAWAG PSK. Základní kapitál 

LBBW Bank CZ, a. s. je ve výši 1 708 700 tis. Kč.  

Privátní bankovnictví znamená pro LBBW Bank nadstandardní komplexní péči 

o klienta. Základní filosofií je poskytování individuálních služeb, ochrana a růst majetku 

a to při dodržení co nejvyšší ochrany soukromí klienta. Klienti jsou obsluhováni privátními 

bankéři podle požadovaných služeb a preferencí. Tým privátních bankéřů působí na 

pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Služby oddělení privátního bankovnictví jsou 

určeny klientům se zůstatkem u banky větším než 3 miliony Kč, připouští se ekvivalent 

v jiné měně. 6 

                                                
6 http://www.lbbw.cz/cs/produkty_sluzby/privatni-bankovnictvi/index.shtml 
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Klient privátního bankovnictví získává zdarma vedení tzv. Privátního konta což je 

speciální produkt, určený výhradně pro klienty privátního bankovnictví, zahrnuje mimo 

jiné nadstandardní úrok pro CZK i jiné měny, vysoký kontokorentní rámec nebo např. 

zlatou platební kartu MasterCard Gold. Platební karta MasterCard Gold je čipová debetní 

embosovaná platební karta s mezinárodní platností, kterou lze využít k bezhotovostním 

platbám za zboží a služby v široké síti obchodů a k výběrům hotovosti z bankomatů.  

Mimo kompletní standardní nabídku banky služby privátního bankovnictví nabízí: 

- služby privátního bankéře, 

- služby investičních a úvěrových specialistů, 

- termínované vklady se speciální sazbou, 

- depozitní směnky v CZK a hlavních zahraničních měnách, 

- maržové obchody, půjčky oproti cenným papírům, 

- bezpečnostní schránky a poštovní schránky pro osobní výběr korespondence (ve 

vybraných lokalitách). 

 

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 

 Banka UniCredit Bank Czech Republic, a. s. zahájila svou činnost na českém trhu 

v roce 2007. Vznikla integrací do té doby samostatně působících bank, HVB Bank 

a Živnostenské banky. UniCredit Bank Czech Republic a.s. je silnou a rychle se rozvíjející 

bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní 

klientelu. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného 

a syndikovaného financování Corporate Finance. Mimořádně silnou pozici si banka rovněž 

vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování 

komerčních nemovitostí. Základní kapitál banky je ve výši 5 124 716 tis. Kč. 

 Banka nabízí komplexní služby správy peněžních prostředků. Samozřejmostí je 

kvalitní servis, absolutní diskrétnost při poskytování služeb, individuální přístup, 

profesionální investiční a majetkové poradenství. V rámci privátního bankovnictví jsou 

služby poskytovány prostřednictvím stálého privátního poradce. Produkty a služby 

privátního bankovnictví jsou určeny z řad jednotlivců i rodin, jejichž finanční aktiva 

přesahují 3 miliony Kč včetně zahraničních měn. Služby jsou určeny pro klienty, kteří 

chtějí využít profesionální správu majetku na nejvyšší úrovni, která vyžaduje individuální 

přístup a komplexní péči.  

 Služby privátního bankovnictví zahrnují kromě tradičních bankovních služeb 

a produktů také investiční poradenství, finanční plánování, obhospodařování 
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individuálních investičních portfolií a majetkové plánování. Obhospodařování 

individuálních investičních portfolií je vykonáváno prostřednictvím sesterské organizace 

Pioneer Investments, která je na tuto činnost specializována. Majetkové plánování zahrnuje 

plánování investic, komplexní finanční plánování, důchodové plánování a daňové 

a pozůstalostní plánování. Může rovněž zahrnovat využití služeb offshore privátního 

bankovnictví, specializovaných offshore majetkových holdingů a nadací.7 

 Klient privátního bankovnictví získává debetní kartu Visa Platinum, která patří 

mezi nejprestižnější platební karty vydávané v České republice. Tato platební karta 

umožňuje provádění mezinárodního platebního styku, klientovi je možno vydat neomezený 

počet platebních karet k účtu jak v Kč, tak v cizí měně nebo jejich kombinaci. Držitel 

automaticky získává navíc cestovní pojištění pro cesty do zahraničí Travel Basic. Tato 

platební karta je zdarma vydávána a vedena při využívání konta Exklusive. Pro klienty 

privátního bankovnictví nabízí banka také poradenství v oblasti umění. UniCredit Bank 

tyto služby nabídla jako první v České republice. Nabízí poradenství při nákupu a prodeji 

uměleckých děl, sestavování sbírek a jejich zhodnocování a nabízí komplexní a odbornou 

péči o umělecké předměty.  

 

Privat Bank AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 

Privat Bank AG je 100% dceřinou společností Raiffeisenlandesbank 

Oberösterreich. Spojuje exkluzivní privátní bankovnictví s kompetencí rakouské regionální 

banky. Privat Bank AG je moderní privátní bankou, která klade mimořádný důraz na trvalé 

výnosy. Poradci se starají o majetné klienty s obzvláště vysokými nároky a kvalitu služeb. 

Působí na českém trhu od roku 2005. Pobočky má v Rakousku, Německu a České 

republice. Poskytuje služby v oblasti finančního plánování a zajištění pro případ potřeby.8 

 

Raiffeisenbank, a. s.  

Raiffeisenbank, a. s. poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum 

bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování 

s eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008. Raiffeisenbank 

obsluhuje klienty v síti více než 100 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby 

specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců. Raiffeisenbank, a. s. 

od samého počátku aktivně nabízí služby s důrazem na zohlednění specifických potřeb 

                                                
7 http://www.unicreditbank.cz/cz/private-banking/jsme-tu-pro-vas.html 
8 http://www.privatbank.at 
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klientů v různých regionech. Vedle svých ryze obchodních aktivit se banka angažuje 

v souladu se 140letou tradicí jména Raiffeisen rovněž v řadě veřejně prospěšných aktivit, 

zahrnujících např. oblast kultury, vzdělávání či charitativní projekty. Základní kapitál 

banky je ve výši 5 124 716 tis. Kč.  

Nabídka privátního bankovnictví zahrnuje širokou škálu produktů a služeb v oblasti 

portfolio managementu, investičního poradenství a tradičních bankovních produktů, 

s důrazem na individuální potřeby klienta. V oblasti investičního bankovnictví 

zprostředkovává investování na devizovém a peněžním trhu, nákup a prodej 

registrovaných fondů Raiffeisen, nákup a prodej cenných papírů na bázi komisionářské 

smlouvy a další. Banka poskytuje rovněž investiční poradenství a obhospodařování 

majetku na míru9. Služby privátního bankovnictví jsou podmíněny částkou 5 milionů Kč. 

Pro nižší zůstatky jsou schopni zajistit stejně kvalitní služby osobní bankéři na pobočkách 

banky.  

Investiční poradenství a obhospodařování majetku vykonává banka prostřednictvím 

útvaru Portfolio Management. V rámci investičního poradenství se klient rozhoduje 

o investici samostatně, má možnost konzultovat investice s privátním bankéřem nebo 

portfolio manažerem. Na přání lze klientovi vyhotovit návrh konstrukce portfolia cenných 

papírů. V rámci obhospodařování majetku je pro klienta sestaveno individuální portfolio na 

základě předem odsouhlasené investiční strategie. Peněžní prostředky pak obhospodařují 

odborníci z útvaru Portfolio Management. Využití služeb spojených s obhospodařováním 

majetku je vhodné zejména pro střednědobé a dlouhodobé zhodnocování peněžních 

prostředků pro klienty, kteří nemají čas aktivně sledovat dění na kapitálových trzích.  

Klient privátního bankovnictví získává bankovní služby nejvyšší kvality. Mimo jiné 

prestižní Zlaté konto, prestižní debetní a kreditní karty, zprostředkování domácího 

i zahraničního platebního styku, možnost využití spořících účtů, depozitních produktů, 

hypotečních, účelových i neúčelových úvěrů, produktových balíčků atd.  

 

Volksbank CZ, a. s.  

Volksbank CZ, a. s. je univerzální obchodní banka se širokým spektrem produktů a 

služeb v oblasti drobného i podnikového bankovnictví. Volksbank CZ, a. s. úspěšně působí 

na českém trhu již od roku 1993. Jejím hlavním akcionářem je Volksbank International 

AG. Během svého působení na českém trhu si získala pozici v segmentu středních 

                                                
9 http://www.rb.cz/osobni-finance/nadstandardni-sluzby/privatni-bankovnictvi/ 
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a menších bankovních domů. Filozofie obchodní strategie Volksbank CZ, a. s. vychází 

především z orientace na klienta, jeho individuální potřeby a požadavky. Celková výše 

základního kapitálu je 2 005 400 tis. Kč.  

Private Banking Volksbank10 nabízí nadstandardní servis, zajišťovaný osobním 

privátním bankéřem. Základním principem je individuální přístup ke každému klientovi 

a respektování hodnoty času. Služby Private Banking Volksbank nabízí náročným 

klientům a segmentu svobodných povolání (notáři, advokáti, správci konkursních podstat, 

daňoví poradci, dražebníci, exekutoři, soudci, lékaři a některé další vybrané profese). 

Banka nabízí Prestige konto, což je nabídka bankovních služeb přizpůsobená 

speciálně potřebám svobodných povolání. Představuje spolehlivou správu financí pro 

výkon dané profese a obsahuje běžný účet se zvýhodněným pásmovým úročením, 

mezinárodní platební kartu, cestovní pojištění, úvěrový rámec, služby privátního bankéře a 

další produkty. Kromě tohoto běžného podnikatelského účtu nabízí banka vedení 

zvláštních účtů úschov, tyto jsou určeny zejména pro uložení prostředků třetích osob. 

Takovýchto účtů může klient využívat několik. Banka nabízí také služby investičního 

bankovnictví, které jsou založeny na vysoce individuálním přístupu ke klientům. Při tvorbě 

optimálního portfolia banka spolupracuje s mateřskou bankou Österreichische 

Volksbanken AG a s ostatními členy finanční skupiny Volksbank. Spolupráce s klienty 

v oblasti investování do cenných papírů je doplněna informacemi o stavu portfolia cenných 

papírů, komentáři k vývoji na kapitálových trzích, makroekonomickými analýzami 

a komentáři. 

                                                
10 http://www.volksbank.cz/vb/jnp/cz/obcane/private_banking/index.html 
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Vstup zahraničních privátních bank na český trh 

 

Banka Sal. Oppenheim jr. & Cie.  

Německá společnost Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. byla založena v roce 1789. 

Je již více než 200 let rodinným podnikem a dnes představuje přední nezávislou privátní 

banku v Evropě. Celosvětově působí skupina Sal. Oppenheim na 30 místech 

v Lucembursku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, USA, Hong Kongu, České 

republice, Polsku a Maďarsku. Základní kapitál je ve výši 2,2 miliard Eur a celková 

bilanční suma je ve výši 41,6 miliard Eur. Objem majetku spravovaného 

a administrovaného skupinou Sal. Oppenheim se pohybuje okolo 150 miliard Eur. 

Zaměstnává kolem 3 800 zaměstnanců. 11 

Sal. Oppenheim nabízí zejména investiční poradenství a služby v oblasti správy 

majetku majetným privátním klientům a nadacím, stejně jako náročným firemním klientům 

a institucionálním investorům. V oblasti investičního bankovnictví je předním specialistou 

na fúze a akvizice, vstupy na burzu a další transakce kapitálového trhu, kdykoli se jedná o 

strategické nebo finanční záležitosti či projekty vyžadující profesionální spoluúčast.  

V roce 2001 byla založena pobočka v Rakousku s hlavním sídlem ve Vídni. V roce 

2006 se rakouská pobočka stala plnohodnotnou bankou s právním statutem akciové 

společnosti, která působí pod jménem „Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Ősterreich) AG“ a 

zodpovídá  skupině Sal. Oppenheim za pronikání na nové trhy střední a východní Evropy. 

V rámci této expanze byla již v roce 2005 zřízena reprezentace v České republice. Pobočka 

této banky sídlí v Praze na Václavském náměstí.  

 V oblasti privátního bankovnictví se banka stará o majetné klienty a nadace s cílem 

zajistit dlouhodobé zachování a neustálé zvyšování reálné hodnoty jejich majetku. Důraz je 

kladen na naprostou transparentnost a objektivitu při výběru produktů a služeb. Základem 

je rovněž oddělená správa soukromého a firemního majetku.  

Přehled nabízených služeb v oblasti privátního bankovnictví: 

- individuální sestavení produktů, 

- poradenství při kapitálových transakcích, nákupech či prodejích podniků, 

- poradenství v oblasti struktury majetku či portfolia, 

- plánování nástupnictví majetku 

- daňově optimalizované ukládání finančních prostředků, 

                                                
11 http://www.oppenheim.cz/atcs/index.htm 
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- nadační servis, 

- majetkovou kontrolu, 

- služby tzv. rodinné kanceláře. 

Podnikům, bankám, institucionálním investorům, veřejnoprávním institucím, 

penzijním fondům a pojišťovnám rovněž poskytuje poradenství při investování jejich 

majetku nebo optimalizaci stávajících portfolií. Mezi další služby patří výběr vhodných 

investičních kapitálových společností, výběr managerů, controlling majetku či vytváření 

dynamických koncepcí pro zajištění hodnoty majetku. Institucionálním klientům nabízí 

Sal. Oppenheim širokou paletu produktů, především jde o fondy, strukturované investiční 

produkty, řadu alternativních investic a další.  

 V roce 2008 banka otevřela svou pobočku také v Polsku (se sídlem ve Varšavě) 

a Maďarsku (se sídlem v Budapešti). 

 

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. 

 Tuto banku lze zařadit mezi jednu z nejstarších privátních bank ve Švýcarsku 

i Evropě. Banka má sídlo v Ženevě. Síť 37 poboček je rozmístěna v 17 zemích světa. 

Poskytuje prvotřídní služby privátního bankovnictví pro soukromé i institucionální klienty. 

Nabízí řadu strukturovaných fondů, hedgeových fondů, daňovou správu, řeší 

mezigenerační přechody majetku, dědictví apod. Poskytuje poradenství a nabízí řešení 

k celé problematice majetku. Nabízí globální správu majetku a dokáže spravovat i majetek 

uložený u jiných bank. Je velmi uznávanou bankou ve Švýcarsku i západní Evropě díky 

dlouholeté tradici i profesionální správě majetku movitých klientů.12 

 V České republice má banka zastoupení od roku 2007 se sídlem v Praze a je 

jedinou švýcarskou privátní bankou působící na českém trhu. Švýcarské bankovnictví je 

považováno za synonymum bezpečné správy majetku. I tato banka tedy poskytuje své 

služby na základě švýcarských právních předpisů. Velký důraz je kladen na původ peněz. 

Pokud klient disponuje velkým objemem finančních prostředků, ale není schopen prokázat 

jejich původ, banka s takovým to klientem nespolupracuje. V tom je základní odlišnost 

oproti bankovnictví v České republice, kde se původ peněz takto striktně dokazovat 

nemusí. Švýcarské bankovnictví je v tomto ohledu velmi přísné, na druhou stranu je to 

však jistá záruka bezproblémové správy majetku do budoucna. 13 

 

                                                
12 http://www.lombardodier.com/home_fr.html 
13 http://www.ct24.cz/vysilani/10116288731-investorsky-magazin/4/?streamtype=WM3 
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Constantia Privatbank 

Constantia Privatbank je soukromá rakouská banka, která se stará o správu a růst 

značného bohatství. Patří mezi největší rakouské privátní banky. Komplexní přístup ke 

spravovanému majetku je sledovaný, což přispívá k využití celého spektra možností. Což 

zahrnuje akcie a půjčky stejně tak nemovitosti, drahokamy, drahé kovy a alternativní 

investice. Komplexní služba zajišťuje optimální finanční uspořádání aktiv.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 http://www.constantia.at/ 
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Finanční výkazy Raiffeisenbank, a. s.  
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Finanční výkazy Sal Oppenheim jr. & Cie (Rakousko) AG 
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Ukázka jednoho listu z prezentace nabídky služeb Erste Private Banking 
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Akciový prémiový vklad AKC 51 
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Měnový prémiový vklad Březen/09 
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Podřízený dluhopis 
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Portfolia AR 
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Partnerské společnosti České spořitelny, a. s.  
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Produkty a služby ČSOB Private Banking 
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ČSOB Privátní konto 
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ČSOB Individuální portfolio 
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Pojišťovací produkty ČSOB, a. s.  
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Patria Direct a Patria Plus 
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Commodity & Energy Note 
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WISE L/S US Note 
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TOP nabídka Komerční banky, a. s.  
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Srovnání výsledků finanční analýzy u vybraných bank 
 

 

Raiffeisenbank, a. s.  Sal Oppenheim jr. & Cie 
Hodnota ukazatele Hodnota ukazatele Přepočteno na Kč* Ukazatel 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Ukazatele struktury bilance: 
Sú 76,11% 83,13% 24,65% 15,47%  -  - 
Sz 62,98% 61,89% 76,38% 88,72%  -  - 
Ukazatele bankovní likvidity: 
Lo 4,71% 4,67% 0,11% 18,87%  -  - 
Lb 28,49% 19,92% 81,04% 85,53%  -  - 
Ukazatele bankovní rentability: 
ROE 10,87% 10,92% 18,23% 22,59%  -  - 
ROA 0,63% 0,67% 1,74% 1,03%  -  - 
Ukazatele produktivity: 
Pc 420 820 Kč 479 500 Kč 41 740 Eur 38 900 Eur 1 111 119 Kč 1 035 518 Kč 
Pa 67 123 590 Kč 71 765 550 Kč 2 403 720 Eur 3 760 640 Eur 63 987 026 Kč 100 108 237 Kč 
Pú 51 087 000 Kč 59 658 470 Kč 592 530 Eur 581 770 Eur 15 773 149 Kč 15 486 717 Kč 
Ukazatel kvality bankovních aktiv: 
K 2,13% 2,16% 1,81% 2,15%  -  - 
Ukazatel nákladové intenzity: 
NI 1 697 960 Kč 1 796 640 Kč 302 530 Eur 296 300 Eur 8 107 804 Kč 7 940 840 Kč 
Mzdové náklady na zaměstnance: 
M 870 946 Kč 1 038 298 Kč 180 574 Eur 165 885 Eur 4 806 880 Kč 4 415 859 Kč 
Přepočteno kurzem platným ke dni 31. 12. 2007: 26,62 CZK/EUR     
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Hodnocení kvality služeb Erste Private Banking 
 
Parametr Body Problém 
Komunikace s bankou 
Vstřícnost při domluvě schůzky 100   
Ochota provést schůzku mimo 
pobočku banky 100   

Rychlost komunikace prostřednictvím 
emailu 100   

Osobní jednání 
Diskrétnost prostor 100   
Vystupování privátního bankéře 80 horší vyjadřovací schopnost 
Představení banky a poskytovaných 
služeb 20 pouze útržkovitě během rozhovoru 

Hloubka zjištění současné situace 
klienta 100   

Zájem o klienta 100   
Subjektivní hodnocení odbornosti 
bankéře 100   

Předložené materiály 
Gramatická správnost 0 absence diakritických znamének 
Design a použitý materiál 100   

Přehlednost 70 špatné číslování kapitol v prezentaci 
nabídky služeb 

Aktuálnost a věcnost 80 špatně uvedené datum v prezentaci 

Pečlivost zpracování 20 gramatické chyby, špatné číslování, špatné 
datum 

Konkrétní návrh 
Rozmanitost nabídky 100   
Dostatečné množství informací o 
produktech 90 absence informací o poplatcích u některých 

produktů 
Schopnost aktivně spravovat majetek 100  
Navržení konkrétního postupu 30 pouze představeny jednotlivé možnosti 
Vhodnost nabízených produktů pro 
klienta 100  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Hodnocení kvality služeb ČSOB Private Banking 
 
Parametr Body Problém 
Komunikace s bankou 
Vstřícnost při domluvě schůzky 100   
Ochota provést schůzku mimo 
pobočku banky 100   

Rychlost komunikace prostřednictvím 
emailu 30 odpovědi po několika dnech, nutnost 

opakovaného vyžádání informací 
Osobní jednání 
Diskrétnost prostor 100   

Vystupování privátního bankéře 20 
neochota poskytnout bližší informace aniž 
by byla zahájena spolupráce a prostředky 
převedeny na účet banky  

Představení banky a poskytovaných 
služeb 100  

Hloubka zjištění současné situace 
klienta 100   

Zájem o klienta 90 až přehnané zjišťování informací 
o klientovi před schůzkou 

Subjektivní hodnocení odbornosti 
bankéře 100   

Předložené materiály 
Gramatická správnost 100  
Design a použitý materiál 100   
Přehlednost 80 větší množství volně vložených letáků 
Aktuálnost a věcnost 100  
Pečlivost zpracování 100  
Konkrétní návrh 

Rozmanitost nabídky 10 nabídnut pouze běžný či spořící účet 
a investice celé částky do dluhopisů  

Dostatečné množství informací o 
produktech 0 pouze základní informace, nutno dožádat 

emailem 
Schopnost aktivně spravovat klientův 
majetek 100  

Navržení konkrétního postupu 50 investovat vše do dluhopisů, další postup 
dle přání klienta 

Vhodnost nabízených produktů pro 
klienta 0 jednotvárnost, nejistota, neinformovanost 

klienta 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Hodnocení kvality služeb KB Private Banking 
 
Parametr Body Problém 
Komunikace s bankou 
Vstřícnost při domluvě schůzky 100   
Ochota provést schůzku mimo 
pobočku banky 100   

Rychlost komunikace prostřednictvím 
emailu 100  

Osobní jednání 
Diskrétnost prostor 0 přítomnost asistentky privátního bankéře 
Vystupování privátního bankéře 100  
Představení banky a poskytovaných 
služeb 20 pouze okrajově, odkázáno na poskytnuté 

materiály 
Hloubka zjištění současné situace 
klienta 50 nepokládání žádných doplňujících otázek, 

situace pouze naznačena klientem 
Zájem o klienta 100  
Subjektivní hodnocení odbornosti 
bankéře 100   

Předložené materiály 
Gramatická správnost 100  

Design a použitý materiál 50 absence prezentační brožury, vše tištěno na 
obyčejném papíře, sepnuté sponou 

Přehlednost 40 přehození úvodních listů prezentací 
Aktuálnost a věcnost 100  
Pečlivost zpracování 80 přehození úvodních listů prezentací 
Konkrétní návrh 
Rozmanitost nabídky 50 představeny pouze konzervativní produkty  
Dostatečné množství informací o 
produktech 50 téměř žádné informace o jiných než 

konzervativních produktech 
Schopnost aktivně spravovat klientův 
majetek 0 pouze od 20 milionů Kč, na základě 

mandátní smlouvy se společností IKS KB 

Navržení konkrétního postupu 30 
pouze představeny konzervativní produkty, 
další informace pouze v případě zájmu 
klienta  

Vhodnost nabízených produktů pro 
klienta 70 absence informací o fondech a dalších 

rizikovějších produktech  
Zdroj: vlastní zpracování 
 


