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1 Úvod 

Platební karty jsou jedním z nejznámějších platebních instrumentů, které lidé 

používají po celém světě a to nejen k výběrům hotovosti z bankomatů, ale také pro platby 

u obchodníků, na internetu apod. Prošly dlouhým a náročným vývojem provázeným 

spoustou změn ve vzhledu, funkcích nebo technologiích. Dnes mají karty plastickou 

podobu a jsou vybaveny magnetickým proužkem nebo čipem. 

Je známo, že s rostoucím vývojem platebních karet je začínají více používat také 

studenti středních a vysokých škol. Zvyšuje to zejména jejich pohodlí, ale také bezpečnost, 

která snižuje riziko odcizení nebo ztráty vyššího obnosu peněz. Avšak zdaleka jen 

málokdo o nich zná alespoň základní informace. 

Platební karty přinášejí výhody nejen držitelům platebních karet, ale mají rovněž 

pozitivní vliv na českou ekonomiku. Prostřednictvím karty se provádí tzv. bezhotovostní 

platby, které neodčerpávají peníze z banky a tak bankovní společnosti mohou poskytovat 

více komerčních úvěrů nezbytných pro ekonomický růst. 

Cílem bakalářské práce je provedení komparace platebních karet určených 

studentům v České republice. Analýza bude provedena na základě bodovací metody 

pomocí stanovených kritérií u vybraných bank. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Ve druhé kapitole bude provedena 

charakteristika platebních karet, jejich náležitostí, druhy, výhody, bezpečnost a budoucnost 

platebních karet. 

Ve třetí kapitole budou vybrány konkrétní banky, které nabízejí platební karty pro 

studenty, následně pomocí bodové metody se stanovenými kritérii bude provedena analýza 

platebních karet. 

Ve čtvrté kapitole se pokusíme vyhodnotit získané informace a vybrat 

nejvhodnější studentskou platební kartu pro běžného studenta. 
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2 Charakteristika a vývoj platebních karet 

2.1 Vývoj platebních karet 

Platební karty vznikly jako určitá papírová forma, která sloužila k placení 

a následně také k čerpání úvěru. První karty na světě byly vydány v roce 1914 a od tohoto 

roku si prošly dlouhou a náročnou cestou plnou změn týkajících se jejich vzhledu, účelu 

použití a také segmentů klientů. Postupně se staly nejdynamičtěji se rozvíjejícími a nejvíce 

žádanými bankovními produkty u nás i ve světě. 

2.1.1 Historie 

Úplně první platební kartu na světě vydala v roce 1914 americká telefonní 

a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company. Tato karta byla vyrobena 

z plechu a umožňovala svým vybraným zákazníkům telefonovat a zasílat telegramy. Na 

konci měsíce zákazník obdržel fakturu, kterou jednorázově uhradil šekem nebo příkazem 

z banky. Společnost Western Union se tímto snažila udržet si dobré zákazníky a přimět je 

k častějšímu používání svých služeb s možností bezhotovostního placení. Tyto karty se 

nazývají věrnostní, protože jejich použití je omezeno pouze na obchodní síť společnosti, 

která kartu vydala. 

Karta se stala velmi oblíbeným platebním prostředkem a začaly ji nabízet další 

telegrafní, železniční a obchodní společnosti. V roce 1924 společnost General Petroleum 

Corporation of California  vydala svou věrnostní kreditní kartu, která sloužila 

k bezhotovostnímu placení pohonných hmot, náhradních dílů a služeb v síti svých 

čerpacích stanic ve Spojených státech. 

„V ěrnostní karty se velmi rychle rozšířily po celém území Spojených států. Jejich 

nadějný rozvoj však přibrzdila hospodářská krize ve 30. letech. Definitivní útlum pak 

přinesla 2. světová válka. V roce 1941 americká vláda omezila čerpání spotřebních úvěrů, 

které odčerpávaly zdroje potřebné pro vedení války, a tím zabrzdila i používání platebních 

karet.“1 

                                                           
1
 Juřík, P.: Encyklopedie platebních karet: historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. 1. vyd. 

Praha:  Grada Publishing, 2003. 312 s. 
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Po 2. světové válce byla omezení zrušena, společnosti vydávaly karty znovu 

a změnil se životní styl americké společnosti. Lidé začali více cestovat, a proto v roce 1947 

několik amerických železničních společností zahájilo vydávání tzv. Travel Card , určené 

pro obchodní cestující a bohaté turisty. 

V historii platebních karet zaujímá významné místo také společnost Diners Club 

International  v čele s Frankem McNamarou, která začala vydávat univerzálně použitelné 

platební karty. Jednoho lednového večera v roce 1949 uspořádal pan Frank McNamara 

obchodní večeři v newyorské restauraci Major´s Cabin Grill. Když číšník po večeři přinesl 

účet, Frank zjistil, že svou hotovost zapomněl v druhém obleku a v této trapné situaci mu 

pomohla jeho manželka, která potřebnou částku peněz donesla. Tato zkušenost ho vedla 

k otázce, proč by měli být lidé omezeni hotovostí, kterou mají zrovna u sebe. Zamyslel se 

a vytvořil první kartu společnosti Diners Club tzv. Charge Card, která byla vydávaná 

členům společnosti a sloužila k bezhotovostnímu placení v mnoha restauracích. Když se 

pak v únoru 1950 se svým partnerem Ralphem Shneiderem do restaurace Major´s Cabin 

Grill vrátil, při placení vytáhl malou, z kartónu vyrobenou kartu a místo zaplacení, účet jen 

podepsal. Tato večeře je označována jako First Supper (první večeře). Podobu této 

platební karty znázorňuje obr. 2.1. 

Obr. 2.1 První kreditní karta Diners Club vydaná v roce 1950 

 

Zdroj:  <http://www.penize.cz/>. 
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V roce 1950 Diners Club vydal asi 200 platebních karet svým vybraným klientům 

a na konci tohoto roku počet klientů dosáhl 20 000. Karta se stala oblíbenou zejména 

v oblasti cestování, protože lidé již nemuseli přenášet větší částky hotovosti, což zvyšovalo 

jejich pohodlí a zejména bezpečnost. V následujících letech karta pronikala i do dalších 

zemí a v roce 1952 se stala první mezinárodní platební kartou. Zpočátku je přijímaly 

restaurace a hotely v Kanadě, na Kubě a ve Francii, od roku 1955 také některé americké 

letecké společnosti (první byla Western Airlines). V roce 1965 akceptovalo platební karty 

Diners Club také tehdejší Československo a dodnes tyto karty patří mezi špičku kartových 

produktů.2 

Do světa platebních karet vstoupila v roce 1958 také americká cestovní společnost 

American Express (dále jen AmEx), která se proslavila zejména tím, že vydávala karty 

použitelné při nákupu více druhů zboží a služeb v různých provozovnách. Karty 

společnosti AmEx se staly středem společenského zájmu. Přesto na nich společnost 

v prvních čtyřech letech prodělávala, protože zájem o karty byl obrovský a AmEx nebyla 

schopna zorganizovat takové množství transakcí. Problémy však brzy vyřešila a dostala se 

do čela na trhu platebních karet. 

Koncem 40. let se o platební karty začaly zajímat i americké banky. Doposud 

všechny karty sloužily k placení, nikoliv k čerpání úvěru. První bankovní kartu vydala až 

společnost The Franklin National Bank z New Yorku v roce 1951. Účelem karty bylo 

nejen placení v restauracích, hotelích a obchodech, ale také právě čerpání úvěru. Tuto kartu 

banka vydávala pouze svým důvěryhodným klientům a platby klient hradil do 30, 60 nebo 

90 dnů. Brzy však vydávání zastavila z důvodů vysokých nákladů a nedosažených 

očekávaných tržeb.  

Další bankou, která začala vydávat platební karty v roce 1958, byla Bank of 

America (Americká banka). Bank of America měla sídlo v Kalifornii a byla vedoucí 

americkou bankou v oblasti spotřebních úvěrů. Jako první na světě vydávala karty z plastu, 

který jim dával větší odolnost, lepší ochranu proti padělání a s jejich pomocí chtěla banka 

zdokonalit svůj úvěrový obchod. V roce 1958 zahájila pilotní projekt své kreditní karty 

BankAmericard  v kalifornském městě Fresno. Nabídla dva druhy karet: základní White 

Card s limitem 300 USD a Gold Card s limitem 500 USD určený pro vybrané klienty. 

                                                           
2
 Juřík, P.: Svět platebních karet a identifikačních karet. 210s. 
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Kreditní karty pak začala vydávat také ve městě San Francisco. Zde se však objevily 

problémy a projekt začal být ztrátový. Příčinou byli podvodníci, kteří zcizovali klientům 

karty, kterými platili menší částky pod limitem a nízká platební morálka klientů, kteří 

nespláceli úvěry. Postupně se bance podařilo dostat ze ztrát pomocí různých opatření 

a konečně v letech 1961 až 1962 dosáhla zisku. V roce 1966 svůj úspěšný projekt 

zpřístupnila také ostatním americkým bankám, jedné anglické bance a následně se karty 

dostaly i do Evropy. 

Vedle BankAmericard se na trhu platebních karet začala objevovat dodnes známá 

karta Master Charge (dnes MasterCard) vydávaná bankovním konsorciem California 

Bank Card Association, které vzniklo v roce 1966. Krátce nato chtěli nové karty používat 

další nekalifornské banky, a proto v roce 1967 byla asociace přejmenována na Western 

States Bankcard Association (dále jen WSBA).  

Na východním pobřeží Spojených států vznikla Interbank Card Association 

(dále jen ICA) v čele s Marine Midland Bank. Jejím úkolem bylo zabezpečit mezibankovní 

autorizace, clearing a zúčtování transakcí. Projekt ICA se tak stal prvním úspěšným 

projektem bankovní asociace a dokonce předčil původní obchodní plány bank.  

Po dlouhých a náročných jednáních se v roce 1967 ICA spojila s WSBA a vznikl 

systém kreditních karet pokrývající celé území Spojených států. V roce 1968 se členem 

systému Master Charge stala mexická banka s názvem Banco Nacional de México a krátce 

po ní evropská společnost Eurocard, která uzavřela strategické partnerství s Master Charge. 

Od té chvíle Eurocard zodpovídal za získávání členských bank a provoz systému Master 

Charge a Eurocard v Evropě.  

Na konci šedesátých let se zjistilo, že název BankAmericard může omezit rozvoj 

platebního systému. Následkem tohoto tlaku bylo oddělení operací s platebními kartami od 

Bank of America a došlo k vytvoření dvou neziskových sdružení:  

• National Bank Americard Inc (dále jen NABANCO) pro Spojené státy, 

• Ibanco Ltd. pro ostatní státy světa. 

V 70. letech sdružení přijala své současně používané názvy VISA USA a VISA 

International [1]. 



7 

 

V první polovině 70. let byl bankami objeven magnetický proužek a banky začaly 

budovat sítě bankomatů3 a platebních terminálů. V 80. letech začaly banky investovat do 

vývoje čipových karet a platební karty se staly samozřejmou součástí nabídky bankovních 

služeb. Koncem 90. let přinesli velké změny internet a mobilní komunikace. 

Na český trh přišly platební karty mnohem později. První platební kartu 

k tuzexovému účtu vydala Živnostenská banka až v roce 1988. Grafická podoba platební 

karty je znázorněna v obr. 2.2. Banka se stala členem mezinárodní společnosti a v roce 

1991 vydala první VISA kartu u nás. Od poloviny roku 1989 vydávala Česká státní 

spořitelna svým klientům ke sporožirovým účtům karty k výběru z bankomatů.  

V roce 1992 Komerční banka uvedla do provozu on-line bankomaty, zapojené do 

mezinárodního systému Eurocard/MasterCard. Následující rok uvedla Komerční banka do 

provozu i první platební terminály. Platební a bankomatové karty se tak staly jedním 

z nejdynamičtěji se rozvíjejících bankovních produktů. 

Obr. 2.2 První platební karta v Československu vydaná Živnostenskou 

bankou v roce 1988 

 

Zdroj:  <http://www.penize.cz/>. 

                                                           
3
 Bankomat – samoobslužné zařízení, které vydává držitelům platebních karet finanční hotovost. 
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2.1.2 Současnost platebních karet 

Na podzim roku 2008 vyvrcholila finanční krize ve Spojených státech a negativně 

se projevila i na trhu kreditních karet. Vydavatelé těchto karet omezili své marketingové 

služby, snížili úvěrové limity rizikovým zákaznickým skupinám a zvýšili úrokové sazby. 

Současně došlo k růstu delikvence držitelů kreditních karet, čímž je myšleno 

pozdní splácení nebo úplné nesplacení úvěrů. Roste nezaměstnanost a spolu s ní klesá 

počet klientů využívajících právě kreditní karty, které dříve používali pro placení svých 

výdajů. 

Banky se snaží předejít hrozícím ztrátám, a proto pověřují svá oddělení vymáhání, 

aby ochotněji přistupovala na splátkový kalendář. Připouští dokonce i předčasné splácení 

úvěru. Je to pro ně totiž lepší, než čekat s nejistotou na exekuci majetku. 

Vážným problémům musí čelit také společnost AmEx, která byla ve třetím 

čtvrtletí roku 2008 čtvrtým největším poskytovatelem úvěrů. Došlo ke zhoršení likvidity 

společnosti zapříčiněné snížením jejich tržeb a růstem rizikových úvěrů. Současně prudce 

vzrostla delikvence klientů. 

AmEx Comapny z důvodu nouzové situace, ve které se ocitla díky problémům na 

finančních trzích, podala žádost o přeměnu na banku, která byla v listopadu roku 2008 

schválena americkou centrální bankou Fed. Výsledkem této přeměny je, že AmEx bude 

moct nejen vydávat kreditní karty, ale také přijímat vklady a čerpat finanční pomoc 

centrální banky [6]. 

Český finanční systém je zatím od finanční krize relativně izolován, i když určité 

dopady se začínají dostavovat. Český bankovní sektor zpřísňuje úrokové i neúrokové 

podmínky na úvěrovém trhu a snižuje tempo poskytování úvěrů. 

Přes hrozby finanční krize lidé v České republice (dále jen ČR) využívají platební 

karty stále více a častěji. Nejvíce je využívají v supermarketech, u čerpacích stanic, 

v hotelech nebo při nákupu letenek. Počet vydaných karet za rok 2008 znázorňuje graf 2.1. 

Češi začali platební karty využívat nejen pro placení a výběr hotovosti z bankomatů, ale 

také k platbám přes internet. Tento způsob placení není v ČR ještě zcela rozvinutý, ale 

čeští obyvatelé se s tímto způsobem postupně seznamují.  
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Navíc banky zjišťují, že do světa platebních karet se připojuje stále více studentů, 

kteří platební karty využívají jak k platbám u obchodníků, tak k výběrům hotovosti apod. 

Na zvyšující se zájem studentů o platební karty banky reaguji zaváděním nových produktů 

nebo zdokonalením produktů stávajících. Avšak problematikou studentských platebních 

karet se budeme zabývat v kapitole 3. 

Graf 2.1 Vydané karty v ČR podle značek za rok 2008 

 

Zdroj:  <http://www.bankovnikarty.cz/ >.  

Z grafu je patrné že nejvíce vydávanými kartami v roce 2008 byly karty Electron, 

které zvítězily svými 49,5 %. Následují je karty MasterCard se 16,6 % a těsně za nimi se 

pohybují karty Maestro se 16 %. Čtvrtou příčku zaujímají karty VISA s 12,1 %. Karty 

AmEx, DC4, JCB5 a MasterCard Elec. se v roce 2008 téměř vůbec nevydávaly. 

                                                           
4
 DC – karta Diners Club. 

5
 JCB – karta společnosti Japan Credit Bureau. 
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2.2 Vzhled a náležitosti platební karty 

Platební kartu bychom mohli definovat jako malou plastovou kartu vydávanou 

fyzickým a právnickým osobám za účelem bezhotovostních plateb a výběrů z bankomatů. 

Pomocí karty je prováděna identifikace držitele karty a jeho autorizace ke vstupu, úhradě 

služeb či zboží a podobně. Její hlavní předností je nejen rychlé a jednoduché použití, ale 

také vyšší bezpečnost, protože snižuje riziko ztráty nebo odcizení větší hotovosti. V dnešní 

době vlastnit platební kartu není nijak ohromující událost, jelikož jí dostaneme téměř ke 

každému účtu v libovolné bance.  

Platební karty současnosti mají rozměr stanovený mezinárodní normou ISO 3554, 

který je 85,6 mm × 54 mm × 0,76 mm. Jsou vyrobeny z třívrstvého PVC, který musí být 

schopen elasticky vyrovnat vzniklé deformace a být odolný vůči mechanickým vlivům při 

běžném používání.  

2.2.1 Líc platební karty 

Dolní polovina karty je určena pro zaznamenání nezbytných identifikačních 

údajů, a to písmem OCR 7B (Optical Character Recognition) velikosti 3,63 mm. Norma 

tuto dolní polovinu dělí na čtyři řádky: 

•  Account Number Line – znamená číslo platební karty, kde první číslice 

(případně dvě) určují druh karty. Pokud číslo začíná číslicí 5, jedná se 

o karty MasterCard, pokud číslicí 4, jde o karty VISA. Dalších nejčastěji 

5 míst označuje vydavatele karty a posledních 8 až 13 míst je určeno pro 

identifikaci klienta. 

• Valid Data Line – vyjadřuje dobu platnosti karty, která má nejčastěji 

formát měsíc/rok. Navíc je v této části u karet MasterCard uváděno 

čtyřmístné identifikační číslo banky (ICA). 

• Třetí řádek – je určen pro jméno držitele karty a obsahuje maximálně 

27 znaků. 

• Čtvrtý řádek – pokud existuje, obsahuje jméno společnosti, jejímuž účtu 

je karta vydána a maximální počet znaků je opět 27 [2]. 
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Na přední straně platební karty se dále nachází: 

• Název, logo karetní asociace – bývá uvedeno na pravé straně karty. 

• Název a logo banky – k jejímuž účtu a jejím prostřednictvím byla karta 

vydána. Bývá uvedeno zejména v pravém nebo levém horním rohu.  

• Ochranný UV symbol – pomocí ultrafialového světla jde vidět u karet 

VISA holubice a u karet MasterCard nápis MC. Tyto nápisy jsou umístěny 

uprostřed platební karty. 

• Fotografie a podpis – stále více se v dnešní době rozmáhá možnost 

vlastní fotografie na přední straně platební karty nebo vlastního podpisu. 

Obě tyto možnosti zabraňují možným podvodům. 

• Čip – je umístěn na líci platební karty a jedná se o zabudovaný 

mikroprocesor, což je polovodičová součástka, která slouží pro uložení 

potřebných informací. 

2.2.2 Rub platební karty 

Zadní strana platební karty obsahuje: 

• Magnetický proužek – je definován normou ISO nejen pro bankovnictví, 

ale obecně pro všechny sektory. Na proužku jsou uvedena stejná data jako 

na líci karty, tedy číslo karty, platnost, jméno držitele a další. Karty 

s magnetickým proužkem se používají zejména v restauracích, cestovních 

kancelářích, na čerpacích stanicích a v relaxačních centrech. Obsahuje tři 

záznamové stopy: 

� První stopa - je alfanumerická, má 79 znaků a slouží pouze ke čtení 

jména držitele karty.  

� Druhá stopa - má 40 numerických znaků a slouží pouze ke čtení 

identifikačních údajů, kterými jsou číslo karty, platnost nebo 

bezpečnostní údaje a je nejvíce využívanou stoupou v oblasti 

bankovnictví.  

� Třetí stopa - má 107 alfanumerických znaků a může nejen číst, ale 

také přepisovat. Nejčastěji se v této stopě uvádí PIN, kód země nebo 

měnová jednotka.  
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• Podpisový proužek – nachází se na zadní straně karty a je určen 

k podpisovému vzoru držitele karty. Následně pokud vlastník kartu 

použije v kterémkoliv obchodě, měl by se při placení na stvrzenku 

podepsat stejně, jako se podepsal na podpisový proužek. Povinností 

obchodníka je shodu podpisů zkontrolovat. Za podpisovým proužkem je 

umístěn třímístný kód, označený jako Card Verification Code, zkráceně 

CVC. Vyskytuje se u karet MasterCard, VISA a Discover6 a používá se 

pro zvýšení ochrany před zneužitím při elektronickém převodu peněz. 

• Další informace – na zadní straně karty bývá také uvedeno, že karta může 

být použita jen oprávněným držitelem a pouze v souladu s platnými 

podmínkami banky a že zneužití karty je trestné. Dále na některých 

kartách bývá uvedena adresa banky, která kartu vydala a to pro případ 

kdyby vlastník kartu ztratil a našla ji cizí osoba. 

2.3 Druhy platebních karet 

V dnešní době máme na trhu obrovské množství platebních karet, které dělíme 

z mnoha různých hledisek dle: 

• způsobu zúčtování, 

• způsobu provedení, 

• způsobu použití, 

• rozsahu použití, 

• vydávající asociace, 

• bonity klienta, 

• druhu uživatele, 

• použité technologie, 

• marketingového členění. 

                                                           
6
 Discover – úvěrová karta vydána americkým řetězcem obchodních domů Sears, Roebuck and Company. 
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2.3.1 Druhy karet podle zp ůsobu zú čtování 

Způsob zúčtování je základním kritériem pro členění platebních karet, podle 

kterého rozlišujeme: 

• Debetní karty - vznik karet přinesl v 70. letech rozvoj výpočetní techniky 

a telekomunikací. Karty jsou vydávané k běžným účtům klientů 

a umožňují výběr peněz z bankomatů a platby v obchodech, které jsou 

vybaveny pokladními terminály. Výhodou debetní karty je možnost 

čerpání peněz do debetu, pokud je sjednán tzv. kontokorent, který 

umožňuje klientovi čerpat úvěr, za který si banka účtuje úrok. Nevýhodou 

je situace, kdy klient přečerpá limit kontokorentu, v tom případě mu banka 

může udělit tzv. sankční úrok. Transakce prováděné na debetních kartách 

jsou většinou zúčtovány ihned. 

• Kreditní karty - slouží k čerpání kreditního úvěru. Hlavní výhodou těchto 

karet je poskytnutí úvěru klientovi, který v danou chvíli nedisponuje 

potřebnými peněžními prostředky. Za poskytnutí úvěru si banka účtuje 

úrok, který může být v rozmezí cca 15-20 % p.a., u některých bank 

dokonce více. Dále banka stanovuje klientovi minimální výši splátky 

úvěru, které jsou obvykle 3-10 % z dlužné částky (variabilní výše splátky) 

nebo z výše úvěrového limitu (fixní výše splátky). Výši úvěru banka 

poskytuje klientovi na základě jeho bonity (viz podkapitola 2.3.6). Dnes 

již většina bank poskytuje klientovi tzv. bezúročné období, což znamená, 

že klient čerpá úvěr, aniž by za něj platil úrok. Většinou je toto období 

v rozmezí 40-55 dní, podle toho, u které banky si kreditní kartu pořídíme. 

Karta umožňuje také vybírání hotovosti z bankomatů, avšak výběry jsou 

mnohem dražší než u karet debetních. Mnoho z nás si toto neuvědomuje a 

pak platí až padesátikorunové položky za výběr. 

• Charge Card - tyto karty patří mezi historicky nejstarší platební 

instrumenty. Jsou velice podobné kartám kreditním s tím rozdílem, že 

klient musí vždy splatit celou částku k předem stanovenému datu, 

zpravidla do konce následujícího měsíce. Z čerpané částky není účtován 

žádný úrok. 
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• Elektronické peněženky - jsou nejnovějším produktem sloužícím 

k drobným platbám na internetu. Peněženka se dobíjí prostřednictvím účtu 

v libovolné bance. Platby pomocí ní jsou rychlé a bezpečné, neboť do 

elektronické peněženky přeléváme jen tolik peněz, kolik potřebujeme 

a nemusíme zadávat citlivá a zneužitelná data své kreditní karty. 

2.3.2 Druhy karet podle zp ůsobu provedení 

Dle způsobu provedení rozlišujeme: 

• Elektronické karty  - patří mezi nejrozšířenější karty na našem trhu. 

Hlavními představiteli jsou VISA, Electron či Maestro. Tento typ karet se 

používá pro výběry hotovosti z bankomatů a platby v obchodech, které 

jsou vybaveny platebním terminálem. Výhodou této karty jsou nízké 

náklady za výběr z bankomatů a různé poplatky s ní spojené.  

• Embosované karty - jsou karty, na kterých je reliéfně uvedeno jméno 

majitele karty a číslo karty, což umožňuje jejich používání i v obchodech, 

které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník vloží kartu 

do tzv. žehličky (imprinteru) a otiskne veškeré údaje z karty na účet, který 

pak zákazník podepíše. Každý obchodník má nastaven tzv. floor limit, 

neboli výši částky, do které obchodník nemusí platbu ověřovat telefonem. 

V opačném případě platbu ověřit musí. Embosované karty jsou rozsáhlejší 

než karty elektronické, ale to se odráží na jejich vyšších nákladech. 

2.3.3 Druhy karet podle zp ůsobu použití 

„Jakmile technici přišli koncem 60. let s nápadem umístit na platební kartu 

magnetický pásek a použít ho pro záznam dat, potřebných pro provedení transakce, 

otevřely se možnosti pro postupnou elektronizaci.“7 

V té době byl zkonstruován také první bankomat a začaly se vydávat tzv. 

bankomatové karty určené k výběru hotovosti právě prostřednictví bankomatu. Karta 

obsahuje magnetický proužek, na kterém jsou umístěny identifikační údaje klienta, které si 

bankomat po vložení přečte, zašifruje a odešle bance k autorizaci. Následně pokud je vše 

                                                           
7
Juřík, P.: Svět platebních karet a identifikačních karet. Praha: Grada Publishing, 2001. 210s. 
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v pořádku, tak vydá klientovi požadovanou hotovost. Největšího rozmachu dosáhly tyto 

karty v období 70. a 80. let, kdy se v USA objevily první platební terminály v obchodních 

domech. 

Další kartou podle způsobu použití je šeková záruční karta, která na rozdíl od 

platebních nebo bankomatových karet neslouží k placení, ale je pouze dokladem, který 

zaručuje předložený šek. Takovým šekem může být např. eurošek, ale dnes se už 

nepoužívá [2]. 

2.3.4 Druhy karet podle rozsahu použití 

Platební karty rozlišujeme také z hlediska teritoriálního na: 

• Karty vnitrostátní  - jedná se o karty, které můžeme použít k výběrům 

z bankomatů a placení v obchodech pouze na území toho státu, který je 

uveden na líci karty. Toto omezení se v systému platebních karet objevuje 

zřídka. 

• Karty mezinárodní - jsou takové, které můžeme použít nejen na našem 

území, ale také v zahraničí. Dnes je většina karet mezinárodních.  

2.3.5 Druhy karet podle vydávající asociace 

V ČR nese většina platebních karet na přední straně logo mezinárodní asociace. 

Nejrozšířenějšími kartami u nás jsou VISA a MasterCard. Dále pak mezi další vydávající 

asociace patří např. AmEx, Diners Club International nebo Japan Credit Bureau.  

Historie společnosti VISA  sahá až do roku 1958 (viz podkapitola 2.1.1). Dnes je 

tato společnost největším mezinárodním platebním kartovým systémem vydávající největší 

počet platebních karet. 

O společnosti MasterCard jsme mohli poprvé slyšet již v 60. letech (viz 

podkapitola 2.1.1). Společnost byla prvním kartovým systémem, který zavedl hologram 

jako ochranu proti padělání karet a vůbec první systém, který začal vydávat „zlatou kartu“ 

a „stříbrnou kartu“ (viz podkapitola 2.3.6). Dnes je MasterCard druhým největším 

vydavatelem platebních karet. 
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Společnost AmEx byla založena roku 1950 v New Yorku a už tenkrát patřila mezi 

nejúspěšnější firmy Spojených států (viz podkapitola 2.1.1). Dnes má společnost 

zastoupení ve více než 130 zemích a kromě kreditních karet nabízí také finanční a cestovní 

služby. Od ostatních společností se liší tím, že karty nejsou vydávány přes jiné peněžní 

ústavy, ale přímo společností AmEx. V ČR je AmEx zastupován Komerční bankou. 

Další společností je Diners Club International  (dále jen DC), která jako první 

v roce 1950 vydala univerzální platební kartu na světě (viz podkapitola 2.1.1). Dnes kartu 

Diners Club používá více než 10,5 milionu lidí po celém světě. Své platební karty vydává 

zejména pro nejbonitnější klientelu a velké firmy. V ČR tuto kartu vydává např. Česká 

spořitelna, ČSOB nebo Volksbank. 

Poslední společností je Japan Credit Bureau (dále jen JCB) a jedná se 

o Japonskou společnost založenou v roce 1961 jednou z vedoucích japonských bank 

Sanwa Bank. Ze začátku svou činnost zaměřila na domácí trh, kde získala 50% podíl na 

trhu platebních karet. V roce 1981 byla karta akceptována i v zahraničí a o deset let později 

začala karty i v zahraničí vydávat. Karty JCB nejsou v ČR vydávaný žádnou bankou, avšak 

někteří obchodníci je akceptují. 

2.3.6 Druhy karet podle bonity klienta 

Bonita klienta znamená jeho schopnost dostát svým finančním závazkům a mít 

dostatek finančních prostředků na účtu. Podle bonity rozlišujeme: 

• Zlaté karty  - prestižní karty, které jsou určeny pro náročné klienty. První 

zlatou kartu vydala společnost AmEx v roce 1966. Na našem trhu platební 

kartu AmEx nabízí pouze Komerční banka. Mezi další zlaté karty patří 

VISA a MasterCard, které dostaneme v libovolné bance. Karta je výhodná 

zejména pro ty, kteří hodně cestují, neboť obsahuje komplexní cestovní 

pojištění. Dalšími výhodami je možnost vstupu do elitních klubů nebo 

salónků na nejrůznějších mezinárodních letištích po celém světě. 

• Stříbrná karta  - je určena také náročným klientům, avšak jde 

o odvozeninu karty zlaté a výhody jsou menší. Karta umožňuje klientům 

vybírat vysoké týdenní limity hotovosti. V ČR je nabízena Business Silver 

Card od Komerční banky a je určená pro fyzické osoby (podnikatele) 

a právnické osoby. 
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• Platinová karta - je určena klientům, kteří požadují to nejlepší. Jedná se 

o nejprestižnější platební kartu vydávanou v ČR, která umožňuje vstup do 

nejrůznějších salónků na letištích nebo do golfových klubů. Nevýhodou 

karty je její vysoký poplatek, který si každá banka stanovuje dle svého 

sazebníku. 

• World Signia – jedná se o platební kartu, která je nejprestižnější na celém 

světě. Umožňuje výběr z bankomatů a platbu v obchodech s mezinárodní 

platností na více než 25 milionech míst. Je určená pouze pro vysoce 

bonitní klienty. Podmínky jejího vydání jsou velmi specifické. 

2.3.7 Druhy karet podle druhu uživatele 

Karty jsou vydávány fyzickým i právnickým osobám a dělíme je na: 

• Osobní karty - jedná se o karty vydávané klientům pro soukromé použití 

k jejich běžnému účtu. Kartami lze platit denní nákupy, ubytování na 

dovolené apod. Karty znějí na jméno držitele, a proto jsou nepřenosné. 

• Služební karty - tyto karty se vydávají k účtům firmy pro jejich 

pracovníky nebo majitele. Na líci karty je uvedeno jméno osoby, která 

může provádět veškeré transakce a jméno firmy, které je karta vydána.  

2.3.8 Druhy karet podle použité technologie 

Od doby, kdy vznikla první platební karta, se technologie postupně vyvíjela 

a dnes máme tyto tři technologie: 

• Karta s magnetickým proužkem - proužek umístěný na zadní straně 

karty je určený pro záznam identifikačních údajů potřebných pro 

elektronické transakce. Proužek je složen ze tří stop (viz podkapitola 

2.2.2). 

• Čipová karta - první čipová karta vznikla v 90. letech ve Francii. V ČR je 

používána teprve od roku 2002 a to KB, kterou následující rok doplnila 

také Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB). Karta má 

v sobě zabudovaný mikroprocesor, který obsahuje potřebné informace 

o držiteli karty. Je mnohem bezpečnější než karta s magnetickým 
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proužkem a v budoucnu by měly být všechny platební karty vybaveny 

čipem. 

• Hybridní karta – jedná se o typ karty, který obsahuje magnetický 

proužek i čip, což znamená, že jde o nejbezpečnější kartu. Pomocí ní 

můžeme platit v obchodech, které jsou vybaveny platebními terminály 

nebo vybírat hotovosti z bankomatů. 

2.3.9 Druhy karet podle marketingového členění 

Podle marketingového členění rozlišujeme: 

• Základní karty  – karty dostupné pro většinu klientů. Nejčastěji jsou 

vydávány k běžným účtům a slouží k výběru hotovosti z bankomatů 

a k elektronickému placení. Mezi tyto karty řadíme zejména platební karty 

Maestro a VISA Electron. Vyšším typem jsou MasterCard Mass Card 

a VISA Classic Card, které umožňují i placení v obchodech, které jsou 

vybaveny platebním terminálem. 

• Prestižní karty – jsou to karty vydávané pro náročné a bonitní klienty. 

S vydáváním těchto karet jsou spojeny přísnější podmínky, než u karet 

základních. Mezi základní typy prestižních karet patří např. zlaté a stříbrné 

karty. 

• Výběrové karty – jsou typem karty, o které si klient může sám požádat. 

Jsou vydávány pouze úzkému okruhu nejlepších klientů. Mezi ně řadíme 

platinové karty a pro nejbonitnější klienty byly zavedeny např. MasterCard 

Signa. 
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2.4 Výhody platebních karet 

Platební karty ve srovnání s hotovostí přinášejí řadu výhod. S nástupem 

platebních karet došlo k odbourání rizika ztráty nebo odcizení větší hotovosti a tím pádem 

k celkové vyšší bezpečnosti. 

Mezi hlavní výhody držitelů platebních karet patří: 

• jednoduchý přístup k finančním prostředkům, 

• vyšší bezpečnost oproti hotovosti, 

• celostátní a mezinárodní použití, 

• osobní prestiž, 

• doplňkové služby (např. cestovní a úrazové pojištění), 

• nouzové služby při ztrátě nebo krádeži, 

• u některých karet možnost čerpání úvěru. 

Bezpečnost platebních karet zvyšuje především PIN, z anglického personal 

identification number, což znamená osobní identifikační kód, který autorizuje daného 

držitele platební karty. Jedná se o čtyřmístný kód, který držitel karty zadává při použití 

dané karty. Pro vyšší ochranu majitele platební karty při několikanásobném chybném 

zadání kódu PIN dojde k zablokování karty. Odblokování provádí banka za určitý 

poplatek. 

Mezi hlavní výhody obchodníka řadíme: 

• jednoduché použití a vyšší bezpečnost, 

• větší počet klientů, 

• nižší hotovost na obchodním místě, 

• úspora času a nákladů souvisejících s ukládáním hotovosti na běžný účet, 

• vyšší prestiž, 

• vyšší obrat, 

• záruka uskutečnění dané platby. 
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2.5 Segmentace klient ů 

„Zatímco American Express a Diners Club se orientovaly na nabídku Charge 

Card, banky byly více flexibilní a nabízely také kreditní karty. Tímto produktem oslovily 

větší skupinu svých klientů, kteří začali kreditní karty používat pro krátkodobé 

i dlouhodobé čerpání úvěru. Již koncem 60. let v USA překročil počet bankovních karet 

počet karet nebankovních asi 10krát.“8 

Diners Club a American Express se proto začaly zaměřovat právě na tyto 

bankovní karty a začátkem 70. let zavedly speciální produkty – Diners Club Corporate 

Card a American Express Corporate Card. Krátce nato je následovaly také MasterCard 

a VISA. Vydavatelé postupně zlepšovali kvalitu těchto karet. Po různých úpravách 

zahrnovaly např. cestovní a úrazové pojištění, vstup do salónků na letištích apod. 

V 80. a 90. letech došlo k další segmentaci klientů a k nabídce nových platebních 

karet. Jednalo se o karty American Express Platinum, MasterCard World a VISA Signature 

Card. Karty byly poskytovány bonitním klientům banky. Počet platebních karet a tím 

i počet klientů stále rostl a banky si začaly navzájem konkurovat. Každá banka se snažila 

pro klienta najít co možná nejvhodnější platební kartu a zároveň se snažila přebrat klienty 

své konkurenci. 

Koncem 80. let se platební karty staly v řadě zemí samozřejmostí. Některé banky 

nabízely pouze základní platební karty (např. Maestro, MasterCard), jiné nabízely širší 

nabídku, kterou se snažily pokrýt velký segment klientů (např. Gold Card, Platinum Card, 

Business Card apod.). 

S rostoucí nabídkou platebních karet rostla také konkurence. Řešením se stala 

další segmentace klientů a zavedení nových produktů zavedených koncem 80 let. Těmito 

produkty jsou Co-branded Card a Affinity Card .  

Affinity Card  jsou vydávány bankou nebo specializovanou organizací 

a nepodnikatelským subjektem. Cílem těchto karet je získat skupinu osob, kterou spojuje 

povolání, společné zájmy, charitativní činnost apod. 

                                                           
8
 Juřík, P.: Encyklopedie platebních karet: historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. 1. vyd. 

Praha:  Grada Publishing, 2003. 312 s. 
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Co-branded Cards jsou vydávány bankou nebo jinou finanční institucí 

a komerční organizací. Mají společné rysy s Affinity Card, ale něčím se od sebe liší. 

Největším rozdílem je, že cílový držitel karty je současně velmi dobrým zákazníkem 

partnera. Základem úspěchu těchto produktů je nabídka vyšší užitné hodnoty než u jiných 

produktů. 

2.6 Bezpečnost platebních karet 

Je vědecky prokázané, že nejen platební prostředky (mince, bankovky) a ceniny 

jsou středem zájmů podvodníků, ale stejně ohroženy jsou také platební karty. S rostoucím 

používáním platebních karet je třeba zvyšovat opatření proti jejich padělání nebo zneužití.  

Cílem bezpečnostních specialistů je vytvořit takové ochranné prvky, které 

podvodníkovi způsobí velké finanční ztráty a připraví ho o spoustu času, během kterého 

budou specialisté opět pracovat na nových a důslednějších opatřeních. 

Lidé používají platební karty téměř každý den, ale někdy si neuvědomují rizika 

s tím spojená. Některým lze do jisté míry předejít, proti jiným je obrana neúčinná. Mezi 

nejběžnější rizika zahrnujeme např. zneužití osobou blízkou nebo cizí, padělky karet  

a phishing (riziko spočívá v odeslání osobních údajů včetně čísla platební karty e-mailem, 

který je následně podvodníkem zneužit). 

Před těmito riziky můžeme platební karty ochránit a to především: 

• Ochrana karty proti zneužití držitelem - banka musí znát svého klienta 

a jeho schopnost včas a řádně plnit své závazky. Proto jsou na platebních 

kartách nastaveny limity transakcí, které prochází tzv. autorizací ověřující, 

zda je požadovaná transakce kryta finančním limitem klienta. 

• Ochrana karty proti zneužití cizí osobou - ochrana spočívá v ověření 

totožnosti držitele karty. Nejpoužívanější metodou ověřování totožnosti 

bývá ověření podpisu podle podpisového vzoru. Další metodou je znalost 

kódu PIN, která se uplatňuje při použití karty k výběrům hotovosti 

z bankomatů nebo při platbách v obchodech. Od roku 2001 zavedla VISA 

další ochranné opatření, a sice tzv. kontrolní trojmístný kód CVC (viz 

podkapitola 2.2.2) určen zejména pro identifikaci při telefonních 

a internetových transakcích. 
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• Biometrika - jedná se o verifikaci individuální osoby pomocí části jejího 

lidského těla. Nejznámější biometrickou metodou je Fotografie. Fotografie 

je použita na přední nebo zadní straně platebních karet jako pomocný 

verifikační nástroj. U nás se jedná především o platební karty Citibank. 

Mezi další biometrické metody patří otisk prstu, dynamický rozbor 

podpisu, rozbor hlasu nebo záznam sítnic oka.  

• Ochrana karty proti pad ělání - proti tomuto riziku se používají metody 

zvané Card Authentication Method (dále jen CAM). Jedná se o fyzickou 

a systémovou ochranu. Mezi základní fyzické ochrany patří: 

� Hologram - dvou nebo třírozměrné lisované hologramy, viditelné 

v denním světle. Nachází se na přední straně platební karty. 

� Podpisový proužek – je umístěn na zadní straně karty a slouží 

k podpisovému vzoru klienta. 

� Ceninový tisk a ultrafialové barvy - dosud účinná a nepřekonaná 

ochrana karet. 

2.7 Budoucnost platebních karet 

V současné době je u nás v oběhu zhruba 9 milionů platebních karet. 

Nejpopulárnějšími jsou karty Visa Electron viz graf 2.1, které zaujímají 50 % podíl. Lidé 

stále více uplatňují platební karty při platbách u obchodníků před vybíráním hotovosti 

z bankomatů. Budoucnost platebních karet proto záleží na tom, jak budou lidé platební 

karty využívat a jak jimi budou platit.  

Ačkoliv jsou platební karty už dnes velmi populární a závisí na dobře 

propracovaném systému, mohly by se více používat i ve zdravotnictví, kultuře, při platbách 

na internetu, v rychlých občerstveních apod.  

Jednou z nejslibnějších technologií budoucnosti by mohly být tzv. čipové karty. 

Jejich vývoj je nejrychlejší u bankomatů, kde je téměř dokončen, podobně u platebních 

terminálů. Ačkoliv některé banky dosud nepřešly na čipovou technologii, očekává se, že 

do roku 2010 tomu tak bude u všech elektronických platebních karet.  
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3 Analýza platebních karet ur čených pro studenty 
u vybraných bank – výhody a nevýhody 

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, platební karty patří mezi nejznámější 

platební instrumenty. Jejich vývoj jde stále kupředu. Banky přicházejí s novými produkty, 

vymýšlejí novinky, pomocí kterých předběhnou konkurenci, zdokonalují nejen image 

karet, ale také jejich funkce nebo technologie.  

Pozadu nezůstávají ani studentské platební karty, které jsou na našem trhu velmi 

populární. Právě ke studentským platebním kartám je směřována tato kapitola. 

Na základě průzkumu trhu platebních karet na našem území bylo zjištěno, že 

největšími poskytovateli platebních karet pro studenty jsou Česká spořitelna, Poštovní 

spořitelna, Komerční banka a ČSOB a proto bude provedena komparace platebních karet 

u těchto bank. 

3.1 Česká spo řitelna 

Česká spořitelna (dále jen ČS) je moderní banka orientovaná na drobné klienty, 

malé a střední firmy a na města a obce. Svou činnost zahájila v roce 1992 jako akciová 

společnost, avšak její kořeny sahají až do roku 1825. Dnes je počtem 5,3 milionu klientů 

největší bankou na trhu, která vydala více než 3 miliony platebních karet, provozuje 646 

poboček a více než 1100 bankomatů. 

Od roku 2000 je ČS členem silné středoevropské Erste Group9 s téměř 17 miliony 

klientů. V roce 2002 zřídila Nadaci České spořitelny, která podporuje projekty v oblasti 

kultury, vzdělání, zdravotní péče, charity apod. Z prostředků nadace jsou podporovány 

neziskové charitativní společnosti a sdružení.  

Od roku 2004 pravidelně každým rokem obhajuje své prvenství v soutěži 

MasterCard Banka v kategorii „Nejdůvěryhodnější banka roku“. V roce 2008 obsadila 

první místo Finanční skupina České spořitelny také v kategorii „Úvěr roku“ s Chytrou 

kartou ČS a „Životní pojištění roku“. Krom toho získala prestižní ocenění „Banka roku pro 

ČR“ v mezinárodní soutěži časopisu The Banker: Bank of the Year 2008 konané 

v Londýně, která oceňuje působení bankovních institucí v zemích celého světa. 

                                                           
9
 Erste Group – je jedním z největších evropských poskytovatelů finančních služeb ve střední Evropě. 
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ČS je první komerční institucí v ČR, která ustanovila institut ombudsmana, 

ochránce práv klientů, prostřednictvím kterého buduje kvalitní a dlouhodobé vztahy se 

svými klienty. Dále pak patří mezi nejvstřícnější společnosti, protože svým klientům 

poskytuje informace o aktuálním dění v bance včetně finančních výsledků. Jde tedy 

o otevřenou společnost [7].  

Obr. 3.1 Logo České spořitelny 

 

Zdroj: <http://www.csas.cz/>. 

3.1.1 Nabízené platební karty pro studenty 

Na základě průzkumu trhu a s pomocí internetu, telefonních rozhovorů 

s pracovníky ČS a také osobní schůzky na pobočce ČS bylo zjištěno, že spořitelna nabízí 

nejširší výběr studentských platebních karet na našem trhu. 

ČS nabízí studentům Osobní účet České spořitelny Student, který je určen 

českým studentům studujícím v ČR nebo v zahraničí a zahraničním studentům studujícím 

v ČR, kteří navštěvují denní studium a jsou ve věku od 15 do 30 let. Poplatky spojené 

s účtem zobrazuje příloha č. 1. 

Mezi hlavní výhody osobního účtu České spořitelny Student patří: 

• svobodná volba studenta při výběru produktů, 

• 3 produkty v rámci pásma Standard zdarma, 

• vedení účtu a měsíční sestavení výpisů zdarma, 

• příspěvek na ISIC kartu 200,- Kč ročně, 

• Program Partner - slevy při platbě kartou u vybraných obchodníků, 

• Bonus Program – odměny za platby kartou. 



25 

 

Účet je rozdělen do tří pásem, které studentům nabízejí různé výhodné produkty. 

Jsou to pásma: 

• Standard - v tomto pásmu má student 3 produkty zdarma, ostatní si hradí. 

Mezi nabízené produkty patří: 

� mezinárodní elektronické debetní karty: 

o Maestro, 

o Visa Elektron, 

� mezinárodní embosované debetní karty: 

o Visa Classic Partner, 

o MasterCard Standard Partner, 

� výběry z bankomatu ČS zdarma, 

� SERVIS 24 - telefonní a internetové bankovnictví, 

� platby v rámci ČS zdarma, 

� kontokorent - až do výše 25. tis. Kč, 

� zůstatkové SMS zdarma. 

• Plus - v tomto pásmu si všechny produkty student hradí sám. Těmito 

produkty jsou: 

� prestižní karty Gold Partner: 

o Visa Gold Partner, 

o MasterCard Gold Partner, 

� platby v rámci ČR zdarma, 

� spořící plán – až 2,5 % p.a.10 je zvýhodněné úročení zůstatku. 

• Speciál – poskytuje různá pojištění a služby, za které student platí. Mezi 

nabízené produkty patří: 

� cestovní pojištění, 

� úrazové pojištění, 

� pojištění platební karty, 

� pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje, 

                                                           
10

 p.a. – per annum (roční úroková sazba). 
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� právní ochranu, 

� asistenční služby pro motoristy a domácnosti [7]. 

Student si sám svobodně zvolí, kterých služeb bude využívat. Z praxe by se dalo 

předpokládat, že studenti budou raději volit nejlevnější variantu a to maximálně 3 produkty 

a služby pásma Standard, za které neplatí žádnou sumu.  

Vzhledem k dalšímu vývoji této práce bude předpokládáno, že si student zvolí 

tyto tři produkty v pásmu Standard, které bude mít zdarma: 

• debetní kartu, 

• výběry z bankomatu ČS, 

• SERVIS 24. 

Všechny zmíněné platební karty ČS jsou vydávané fyzickým osobám starším 

15 let. Jedná se o karty debetní, tudíž jsou vydávány k účtu. Podrobnější informace tykající 

se platebních karet společnosti VISA zobrazuje příloha č. 2 a společnosti MC příloha č. 3. 

Dále ČS nabízí k platebním kartám pojištění pro případ ztráty nebo odcizení 

a cena tohoto pojištění se rozlišuje podle 3 kritérií: 

• pojistné krytí do 10 000,- Kč stojí ročně 170,- Kč, 

• pojistné krytí do 30 000,- Kč stojí ročně 320,- Kč, 

• pojistné krytí do 60 000,- Kč stojí ročně 480,- Kč. 

ČS k osobnímu účtu České spořitelny Student nabízí studentům úvěrovou kartu, 

tzv. Chytrou kartu ČS. Karta je určena klientům od 18 let, kteří chtějí výhodně nakupovat 

u obchodníků a nakupovat a objednávat na internetu a přes telefon. 

Hlavní výhodou této karty je, že ČS neposuzuje příjem studenta, čili student může 

tuto kartu vlastnit bez jakéhokoliv svého příjmu. Podmínkou je ale dodání potvrzení 

o prezenčním studiu a to jednou za rok. 

Ze zkušenosti však víme, že zbytečně se zadlužovat úvěrovou kartou není pro 

studenta zrovna výhodné. Pro studenta je výhodnější kontokorent. Avšak náročnější 
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student může dokonce zvolit kombinaci kontokorentu a úvěrové karty. To znamená, že se 

mu úvěrové částky sčítají. Všechny další informace o kartě obsahuje příloha č. 4. 

3.2 Poštovní spo řitelna 

Poštovní spořitelna patří mezi největší banky v České republice. Je součástí 

Československé obchodní banky, a.s (dále jen ČSOB). Patří mezi nejdostupnější banky 

u nás, protože klienti mohou své finance spravovat na 3 300 poštách, ve 47 finančních 

centrech, ve více než 650 bankomatech. 

V roce 2006 uvedla na trh spolu s ČSOB službu CashBack, která umožňuje 

klientům vybrat hotovost na 2 500 pokladnách obchodů Albert, Hypernova a v síti 

čerpacích stanic EuroOil (ČEPRO a.s.) bez jakýchkoliv poplatků. 

Poštovní spořitelna je první bankou, která v roce 2008 nabídla svým klientům 

komfortní službu TV Banka, díky které mohou klienti ovládat své bankovní účty 

prostřednictvím televizního dálkového ovladače. 

Dále pak Poštovní spořitelna patří mezi cenově nejvýhodnější velké banky na 

českém trhu, protože jako jediná neúčtuje poplatky za příchozí platby. Je známa také 

svými bezbariérovými místy. V současné době více než 1 000 pošt poskytuje svým 

klientům bezbariérový přístup. 

Jako jediná banka nabízí speciální účet pro handicapované klienty s názvem 

Handicap, který byl vyhlášen Finančním produktem roku 2005 [8]. 

Obr. 3.2 Logo Poštovní spořitelny 

 

Zdroj: <http://www.postovnisporitelna.cz/>. 
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3.2.1 Nabízené platební karty pro studenty 

Z hlediska studentských platebních karet bylo zjištěno, že Poštovní spořitelna je 

druhou největší bankovní institucí (hned po ČS), která studentům nabízí široký sortiment 

platebních karet. 

Poštovní spořitelna nabízí účet Postžiro Junior, který je určen pro mladé lidi ve 

věku 15 – 26 let, bez ohledu na to, zda studují či nikoliv. K založení účtu není tedy potřeba 

potvrzení o studiu. 

Mezi hlavní výhody účtu patří: 

• Založení a vedení účtu zdarma. 

• Účet lze ovládat pomocí internetu, mobilu nebo pevné linky. 

• Slevy na pohonné hmoty - 0,40,- Kč za každý litr načerpaný v síti 

čerpacích stanic Čepro EuroOil, pokud klient platí právě touto platební 

kartou, kdy minimální částka nákupu je 300,- Kč a maximální 60 000,- Kč. 

• Možnost získat slevovou kartu Euro<26 nebo ISIC Scholar zdarma: 

� Euro<26 je mezinárodní slevová karta vydávaná do 26 let věku a to 

nejen studentům. Karta poskytuje více než 100 000 slev nejen v ČR 

ale také v 35 zemích Evropy. Držitel karty může čerpat slevové 

výhody v oblasti cestování, památek, sportovních a kulturních akcí, 

restauracích a obchodech apod. Její platnost je jeden rok. 

� ISIC Scholar je mezinárodně uznávaný doklad pro studenty 

víceletých gymnázií, který poskytuje studentům slevy v oblasti 

cestování, kulturních a historických památek, stravování, sportu, 

zábavy apod. Karta platí 16 měsíců od data vydání. 

• Vydání platební karty - Maxkarta. 

• Veškeré příchozí platby zdarma. 

• Kreditka Poštovní spořitelny nebo Kreditka Elektron (1. rok od zřízení 

karty zdarma) od 18 let. 
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• Od 18 let má majitel účtu možnost požádat o vydání platební karty dle 

svého výběru z nabídky Poštovní spořitelny [8]. 

Jak již bylo zmíněno, k účtu Postžiro Junior Poštovní spořitelna nabízí platební 

kartu tzv. Maxkartu . Jedná se o mezinárodní elektronickou platební kartu, kterou může 

majitel vybírat hotovost, platit u obchodníků i přes internet. 

Kromě toho Poštovní spořitelna k účtu Postžiro Junior nabízí také embosované 

platební karty, kterými jsou Visa Classic a MasterCard Standard. Více informací 

ohledně těchto dvou karet a Maxkarty obsahuje příloha č. 5. 

Co se týče úvěrových platebních karet pro studenty, tak Poštovní spořitelna sice 

tyto karty studentům poskytuje, nazývají se Kreditka Poštovní spořitelny nebo Kreditka 

Elektron, ale podmínky pro jejich vydání jsou příliš náročné. 

Pokud student nevykazuje nějaké příjmy, které může prokázat, je téměř nemožné, 

aby úvěrovou platební kartu získal. Pokud však student nějaký měsíční příjem má, 

Poštovní spořitelna ho zhodnotí a na základě určitých finančních ukazatelů rozhodne, zda 

student na úvěrovou platební kartu právo má, či nikoliv. Avšak toto jednání je individuální 

a pro studenta nikterak výhodné, proto se těmito kartami zabývat nebudeme. Obdobný 

problém nastává u kontokorentu. 

3.3 Komer ční banka 

Komerční banka (dále jen KB) vznikla v lednu 1990 vyčleněním obchodní 

činnosti z bývalé státní československé banky. V lednu 1992 se pak přeměnila na akciovou 

společnost. Dnes patří mezi nejvýznamnější bankovní instituce v ČR a v regionu střední 

a východní Evropy. 

KB má v současnosti víc než 2,6 milionu klientů, 386 poboček a více než 

660 bankomatů po celé ČR. Vybudovala také 35 specializovaných business center pro 

střední podniky a 4 centra pro velké podniky. 

KB se orientuje na poskytování komplexních služeb drobného, podnikového 

a investičního bankovnictví. Další společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí 

specializované služby, mezi které patří penzijní pojištění, stavební spoření, spotřebitelské 

úvěry a pojištění. 
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Od roku 2001 je KB členem skupiny Société Générale11 (dál jen SG), páté 

největší bankovní skupiny v Eurozóně. Služeb SG využívá okolo 19 mil. klientů na celém 

světě. Aktivity skupiny SG jsou organizovány do 5 divizí: Francouzská síť, Mezinárodní 

retailové bankovnictví, Finanční služby, Globální investiční management a Podnikové 

a investiční bankovnictví. S pomocí skupiny SG se zaměřuje na neustálý rozvoj svých 

obchodních aktivit. 

V roce 2007 získala KB v soutěži MasterCard Bank prestižní ocenění v kategorii 

„Banka roku 2007“, „Firemní banka roku 2007“ pro Komerční banku a dále pak titul 

„Stavební spořitelna roku 2007“ pro Modrou pyramidu stavební spořitelny [9]. 

Obr. 3.3 Logo Komerční banky 

 

Zdroj : <http://www.kb.cz/>. 

3.3.1 Nabízené platební karty pro studenty  

Na základě podkladů na internetových stránkách a osobní schůzky na pobočce KB 

bylo zjištěno, že banka poskytuje studentům konto G2. Toto konto je určeno mladým 

lidem od 15 do 19 let včetně a studentům od 20 do 30 let, kteří absolvují řádné studium. 

Konto G2 je rozděleno do dvou balíčků: 

• Základní balíček, který obsahuje tyto produkty a služby: 

� běžný účet v Kč s možností jít do mínusu až 20 000,- Kč, 

� mezinárodní elektronickou platební kartu Maestro, 

� 1 výběr z bankomatu touto kartou měsíčně zdarma, 

� všechny příchozí transakce zdarma, 

� pohodlné ovládaní účtu prostřednictvím internetu nebo mobilu, 

                                                           
11

 Société Générale – Francouzská banka. Jedna z hlavních Evropských finančních společností. 
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� měsíční nebo elektronické výpisy zdarma, 

� slevy u obchodních partnerů, 

� při předložení platné karty ISIC příspěvek 200,- Kč. 

• Nadstandardní balíček – student, pokud si zvolí nadstandardní balíček, 

platí měsíční paušál ve výši 20,- Kč. Mezi produkty a služby balíčku patří: 

� všechny produkty a služby základního balíčku, 

� mezinárodní embosovaná platební karta MasterCard + cestovní 

pojištění a všechny výběry z bankomatů zdarma, 

� internetové bankovnictví Mojebanka, 

� transakce zadané přes Mojebanka zdarma, 

� virtuální platební karta E – card pro platby na internet [9]. 

Ke kontu KB poskytuje bonus ve výši 333,- Kč každý rok na účet klienta, který 

bude kartu pravidelně používat a alespoň jednou měsíčně s ní platit u obchodníků. 

KB tedy studentům nabízí tyto platební karty: 

• k základnímu balíčku: 

� G2 karta (Maestro), 

• K nadstandardnímu balíčku: 

� Interkard G2 (MasterCard) 

� E - card 

Podrobnější informace týkající se těchto platebních popř. virtuálních platebních 

karet obsahuje příloha č. 6. 

KB pro studenty a zaměstnance vysokých škol, kteří spolupracují s KB, vydává 

tzv. UNIKartu jako identifikační průkaz. V současnosti vydávají UNIkartu těmto vysokým 

školám: 

• Vysoké učení technické v Brně (VUT), 

• Univerzita Hradec Králové (UHK), 

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), 
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• Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU), 

• Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), 

• Slezská univerzita v Opavě (SLU). 

UNIKarta slouží tedy jako identifikační průkaz studenta a platební karta zároveň. 

Vydává ji společnost Maetro a je skoro totožná s kartou G2. Jedinými rozdíly jsou: 

• UNIKarta slouží také jako identifikační průkaz, 

• má 3 výběry z bankomatu KB zdarma. 

Dále KB nabízí studentům úvěrovou kartu tzv. kreditní kartu pro studenty  od 

společnosti VISA. Kartu nabízí studentům vyšších odborných škol (VOŠ), vysokých škol 

(VŠ) starším 18 let a majitelům studentského konta G2 KB. Více informací ohledně této 

úvěrové karty se nachází v příloze č. 7. 

3.4 Československá obchodní banka, a.s. 

Československá obchodní banka, a.s. (dále jen ČSOB) je univerzální banka, která 

byla založena v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování 

zahraničního obchodu. V červnu 1999 byla privatizována a majoritním vlastníkem ČSOB 

se stala belgická KBC Bank, která spadá do finanční skupiny KBC12. V roce 2000 ČSOB 

převzala Investiční a poštovní banku. 

ČSOB do konce roku 2007 působila na českém i slovenském trhu, ale k lednu 

2008 došlo k oddělení slovenské pobočky. Dnes ČSOB poskytuje svým klientům 

227 poboček v ČR, na kterých mohou být obslouženi 

Orientuje se na fyzické osoby, malé a středně velké podniky, korporátní klientelu 

a nebankovní finanční instituce. Působí pod dvěma obchodními značkami, a sice ČSOB 

a Poštovní spořitelna, o které bylo zmíněno v podkapitole 3.2. 

V roce 2008 získala ocenění „Nejlepší banka v ČR“, které jí udělil časopis Global 

Finance. V témže roce v soutěži Jobpilot.cz byla studenty vyhlášena jako nejžádanější 

společnost a získala tak ocenění „Zaměstnavatel roku“. Dále pak mezi další získaná 

                                                           
12

 Skupina KBC - je dobře kapitalizovaná, multikanálová bankopojišťovací skupina s tradičně silnou tržní 

pozicí v Belgii.  
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ocenění patří např. „Nejlepší poskytovatel finančních služeb pro mezinárodní obchod“ 

nebo „Nejlepší banka pro devizové operace“, které získala od časopisu Global Finance 

[10]. 

Obr. 3.4 Logo ČSOB 

 

Zdroj : <http://www.csob.cz/>. 

3.4.1 Nabízené platební karty pro studenty 

Z internetových stránek banky bylo zjištěno, že ČSOB patří k slabším 

poskytovatelům platebních karet pro studenty. Studentům nabízí ČSOB Studentské konto 

Plus, které je poskytováno mladým lidem ve věku od 15 do 19 let a studentům do 28 let. 

Mezi hlavní výhody účtu patří: 

• výběry kartou z bankomatů ČSOB zdarma, 

• vedení účtu zdarma, 

• čtvrtletní výpisy zasílané poštou (popř. měsíční zasílané elektronicky) 

zdarma, 

• kontokorent do výše až 20 000,- Kč, 

• zdarma služba ČSOB Internetbanking 24 nebo ČSOB mobil 24, 

• student nemusí každoročně dokládat potvrzení o studiu, stačí jednou za 

celé jeho studium na střední nebo vysoké škole (výjimkou je žádost 

o povolení kontokorentu, kdy student potvrzení musí dodat). 

K tomuto účtu ČSOB poskytuje studentovi mezinárodní platební kartu 

VISA Classic Student. Více informací o této platební kartě uvádí příloha č. 8. 
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Jedinou podmínkou k založení tohoto účtu je věk 15 let a předložení náležitých 

dokladů. Do 19 let musí žadatel předložit občanský průkaz a další jiný doklad a žadatel 

starší 19 let musí doložit doklad o studiu (průkaz středoškolského studia, index vysoké 

školy, ze kterého vyplývá, že se jedná o prezenční studium). 

Pokud má student zájem o tzv. kontokorent musí bance předložit index vysoké 

školy, ISIC kartu nebo jinou identifikační kartu krom potvrzení o studiu (to není 

akceptováno). Povinností studenta během používání kontokorentu je ho splatit minimálně 

jedenkrát za 12 měsíců ode dne posledního splacení. 

Co se týká úvěrových platebních karet, tak ČSOB tyto karty studentům poskytuje, 

ale jen zřídka (obdobně jako Poštovní spořitelna). Pokud student nevykazuje nějaké 

příjmy, je téměř nemožné, aby úvěrovou kartu získal. Je to ta samá situace jako 

u kreditních karet Poštovní spořitelny. Proto se ani těmito kartami zabývat nebudeme. 

3.5 Bodovací metoda 

Bodovací metoda je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů řešení 

multikriteriálních problémů. „Používá určitý omezený počet bodů, z nichž přidělujeme 

každé variantě určité množství podle toho, jak varianta splňuje dané kritérium. 

Nejvýhodnější je varianta, u které je součet přidělených bodů nejvyšší“.13 

 Důležitost kritérií se ohodnotí počtem bodů (čím je kritérium důležitější, tím má 

větší počet bodů). Bodovací stupnice může mít menší nebo větší rozsah (např. 1 – 5 nebo 

1 – 10).  

V následujících podkapitolách budeme navzájem porovnávat debetní karty 

(elektronické nebo embosované) a úvěrové kreditní karty. 

3.5.1 Vymezení problému, stanovení cíl ů 

Platební karty zaujímají nejen na našem, ale i na světovém trhu dominantní 

postavení. Dochází k vylepšování jejich technických parametrů a zvyšuje se tak poptávka 

po tomto produktu. Dalo by se říci, že platební karty jsou dnes samozřejmostí téměř 

každého studenta. 

                                                           
13

 JÜNGER, Josef; MORAVCOVÁ, Eva; ZONKOVÁ, Zdeňka. Rozhodovací procesy – Metody rozhodování. 

Ostrava: VŠB, fakulta ekonomická, 1987. 
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Cílem je vybrat nejvhodnější studentskou platební kartu (debetní – elektronickou 

a embosovanou, kreditní) pro běžného studenta. Jak již bylo zmíněno, ke komparaci 

platebních karet jsou vybrány Česká spořitelna, Poštovní spořitelna, Komerční banka 

a ČSOB. 

3.5.2 Stanovení variant řešení 

Jelikož máme více různých platebních karet (debetní – elektronické nebo 

embosované a kreditní), stanovíme si varianty řešení pro každou skupinu karet zvlášť. 

Z toho vyplývá, že i výsledkem šetření nebude jedna nejlepší platební karta, ale rovnou tři 

platební karty (debetní elektronická nebo embosovaná platební karta a kreditní karta). 

Následně si karty rozdělíme do tří skupin: 

• Elektronické platební karty: 

� V1 – Visa Electron (od ČS), 

� V2 – Maestro (od ČS), 

� V3 – Maxkarta (od Poštovní spořitelny), 

� V4 – G2 karta (od KB). 

• Embosované platební karty: 

� V1 – Visa Classic Partner (od ČS), 

� V2 – MasterCard Standard Partner (od ČS), 

� V3 – Visa Classic (od Poštovní spořitelny), 

� V4 – MasterCard Standard (od Poštovní spořitelny), 

� V5 – Interkard G2 (od KB), 

� V6 – Visa Classic Student (od ČSOB). 

• Úvěrové kreditní karty: 

� V1 – Chytrá karta ČS (od ČS), 

� V2 – Kreditní karta pro studenty (od KB). 

Všechny tyto platební karty pro studenty, jejich vlastnosti a parametry jsou 

uvedeny v přílohách č. 2 až 8. 
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3.5.3 Stanovení kritérií a hodnotící matice 

Stanovit kritéria u studentských platebních karet tak, aby se u jednotlivých tipů 

odlišovala, je velmi složité, protože studentské platební karty jsou podobné u všech 

zkoumaných bank.  

Stanovíme si tedy taková kritéria, která se budou alespoň trošku odlišovat 

u jednotlivých studentských platebních karet, a která budou nejvíce vystihovat jejich 

vlastnosti. 

 Pro debetní studentské platební karty zvolíme kritéria: 

• K1 – poplatek za kartu, 

• K2 – poplatek za výběr z ATM banky, 

• K3 – CashBack (výběr u obchodníka), 

• K4 – změna vzhledu, 

• K5 – změna PIN, 

• K6 – doba platnosti, 

• K7 – blokace karty. 

Poté co si stanovíme kritéria, provedeme porovnání jejich důležitosti, která jsou 

obsažena v tabulce 3.1 pro debetní karty a v tabulce 3.2 pro kreditní karty. 

Tab. 3.1 Hodnotící matice pro debetní karty (elektronické a embosované) 

 Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
Důležitost 

kritéria 
% 

K1 Poplatek za kartu  0 1 1 1 1 1 5 23,8 

K2 Poplatek za výběr z ATM banky 1  1 1 1 1 1 6 28,6 

K3 CashBack (výběr u obchodníka) 0 0  1 1 1 1 4 19,0 

K4 Změna vzhledu 0 0 0  0 1 1 2 9,5 

K5 Změna PIN 0 0 0 1  1 1 3 14,3 

K6 Doba platnosti 0 0 0 0 0  0 0 0,00 

K7 Blokace karty 0 0 0 0 0 1  1 4,8 

Součet bodů        21 100 
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Z tabulky je patrné, že poplatek za výběr z ATM banky je pro nás nejdůležitějším 

kritériem, následuje poplatek za kartu, CashBack (výběr u obchodníka), změna PIN, změna 

vzhledu, blokace karty a nejméně důležitá je pro nás doba platnosti. 

Pro kreditní studentské platební karty zvolíme tato kritéria: 

• K1 – úvěrový limit (1. ročník VŠ), 

• K2 – úvěrový limit (2. a 3. ročník VŠ), 

• K3 – bezúročné období, 

• K4 – úroková sazba bezhotovostních plateb, 

• K5 – úroková sazba pro výběry hotovosti z ATM, 

• K6 – limit pro bezhotovostní platby (1 den), 

• K7 – blokace karty. 

Tab. 3.2 Hodnotící matice pro kreditní karty 

 Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
Důležitost 

kritéria 
% 

K1 Úvěrový limit (1. ročník VŠ)  0 0 1 0 1 1 3 14,3 

K2 Úvěrový limit (2. a 3. ročník VŠ) 1  0 1 1 1 1 5 23,8 

K3 Bezúročné období 1 1  1 1 1 1 6 28,6 

K4 Úr. saz. bezhotovostních sazeb 0 0 0  0 1 1 2 9,5 

K5 Úr. saz. pro výběry hot. z ATM 1 0 0 1  1 1 4 19,0 

K6 Limit pro bezhot. platby (1 den) 0 0 0 0 0  1 1 4,8 

K7 Blokace karty 0 0 0 0 0 0  0 0,0 

Součet bodů        21 100 

U studentských kreditních karet je pro nás nejdůležitějším kritériem bezúročné 

období, následuje úvěrový limit (2. a 3. ročník VŠ), úroková sazba pro výběry hotovosti 

z ATM, úvěrový limit (1. ročník VŠ), úroková sazba bezhotovostních sazeb, limit pro 

bezhotovostní platby (1 den) a za nejméně důležité kritérium považujeme blokaci karty. 
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3.5.4 Multikriteriální hodnocení 

V následujících tabulkách 3.3, 3.4 a 3.5 se nachází přehled jednotlivých 

hodnocených variant platebních karet s ohodnocením kritérií. Jednotlivé varianty 

hodnotíme na základě následující stupnice 1 až 5 bodů, kde 1 = nedostačující, 2 = špatný, 

3 = průměrný, 4 = velmi dobrý, 5 = vynikající. 

Tab. 3.3 Multikriteriální hodnocení platebních karet (elektronických) 

Hodnocené 
parametry 

V1 p x k V2 p x k V3 p x k V4 p x k 
Důležitost 

kriteria 

Poplatek za kartu 5 71,5 5 71,5 3 42,9 5 71,5 14,30 
Poplatek za výběr  
z ATM banky 5 119 5 119 2 47,6 2 47,6 

23,80 

CashBack (výběr  
u obchodníka) 

4 114,4 4 114,4 5 143 3 85,8 28,60 

Změna vzhledu 3 28,5 3 28,5 1 9,5 3 28,5 9,50 
Změna PIN 3 57 3 57 4 76 3 57 19,00 
Doba platnosti 3 14,4 3 14,4 5 24 3 14,4 4,80 
Blokace karty 4 0 4 0 4 0 4 0 0,00 
Součet bodů 27   27   24   23   100 
Součet bodů 
dle důležitosti 

  404,8   404,8   343   304,8   

Z tabulky 3.3 je patrné, že nejlepší debetní elektronickou platební kartou pro 

studenty jsou Visa Electron a Maestro od ČS. 

Tab. 3.4 Multikriteriální hodnocení platebních karet (embosovaných) 

Hodnocené 
parametry 

V1 p x k V2 p x k V3 p x k V4 p x k V5 p x k V6 p x k 
Důležitost 

kriteria 

Poplatek za 
kartu 5 71,5 5 71,5 1 14,3 1 14,3 3 42,9 5 71,5 14,30 

Poplatek za 
výběr z ATM 
banky 

5 119 5 119 3 71,4 3 71,4 5 119 5 119 23,80 

CashBack 
(výběr u 
obchodníka) 

4 114,4 4 114,4 5 143 5 143 3 85,8 5 143 28,60 

Změna 
vzhledu 

3 28,5 3 28,5 2 19 2 19 4 38 5 47,5 9,50 

Změna PIN 3 57 3 57 4 76 4 76 3 57 5 95 19,00 
Doba platnosti 3 14,4 3 14,4 4 19,2 4 19,2 3 14,4 3 14,4 4,80 
Blokace karty 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0,00 
Součet bodů 26   26   20   20   22   29   100 
Součet bodů 
dle 
důležitosti 

  404,8   404,8   342,9   342,9   357,1   490,4   
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Tabulka 3.4 nám ukazuje nejlepší debetní embosovanou platební kartu pro 

studenty, kterou je Visa Classic Student od ČSOB. 

Tab. 3.5 Multikriteriální hodnocení kreditních kare t 

Hodnocené parametry V1 p x k V2 p x k 
Důležitost 

kriteria 

Úvěrový limit (1. ročník VŠ) 4 57,2 4 57,2 14,30 
Úvěrový limit (2. a 3. ročník VŠ) 4 95,2 3 71,4 23,80 
Bezúročné období 3 85,8 5 143 28,60 
Úroková sazba bezhotovostních 
sazeb 5 47,5 3 28,5 9,50 

Úroková sazba pro výběry hot. z ATM 3 57 4 76 19,00 
Limit pro bezhotovostní platby  
(1 den) 

5 24 3 14,4 4,80 

Blokace karty 2 0 5 0 0,00 
Součet bodů 26   27   100 
Součet bodů dle důležitosti   366,7   390,5  

V poslední tabulce 3.5 jsou porovnávány kreditní karty. Nejvhodnější se stala 

Kreditní karta pro studenty  od KB. 

3.5.5 Výsledky šet ření a volba varianty 

Následující tabulka 3.6 uvádí výsledné hodnoty. Na základě bodů dle důležitosti 

určíme pořadí. Studentská karta s nejvyšším počtem bodů bude tedy na prvním místě apod. 

Tab. 3.6 Výsledná tabulka 

Varianta Název varianty 
Body dle 

důležitosti 
Pořadí 

Debetní elektronické platební karty 

V1 Visa Electron (od ČS) 404,8 1. 

V2 Maestro (od ČS) 404,8 1. 

V3 Maxkarta (od Poštovní spořitelny) 343,0 2. 

V4 G2 karta (od KB) 304,8 3. 

Debetní embosované platební karty 

V1 Visa Classic Partner (od ČS) 404,8 2. 

V2 MasterCard Standard Partner (od ČS) 404,8 2. 

V3 Visa Classic (od Poštovní spořitelny) 342,9 4. 

V4 
MasterCard Standard  
(od Poštovní spořitelny) 342,9 4. 

V5 Interkard G2 (od KB) 357,1 3. 

V6 Visa Classic Student (od ČSOB) 490,4 1. 

Kreditní karty 

V1 Chytrá karta ČS (od ČS) 366,7 2. 

V2 Kreditní karta pro studenty (od KB) 390,5 1. 
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Z hlediska debetních elektronických platebních karet jsou na tom podle tabulky 

3.6 nejlépe karty ČS (Visa Elektron a Maestro). Následuje Maxkarta od Poštovní 

spořitelny a G2 karta. 

Co se týče debetních embosovaných platebních karet, tak jednoznačně nejlepší je 

Visa Classic Student od ČSOB. Následují karty ČS (Visa Classic Partner a MasterCard 

Partner), Interkard G2 od KB a karty od Poštovní spořitelny (Visa Classic a MasterCard 

Standard). 

A v poslední kategorii kreditních karet jsme porovnávali pouze dvě kreditní karty, 

a sice Chytrou kartu od ČS a Kreditní kartu pro studenty od KB. Zde je o pár bodů lepší 

Kreditní karta pro studenty  od KB. 

Zhodnocením dosažených výsledků a podrobnějším rozebráním tabulky 3.6 se 

budeme zabývat v kapitole 4.  
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4 Zhodnocení dosažených výsledk ů 

V kapitole 3 jsme se zabývali studentskými platebními kartami. Cílem bylo zjistit 

nejvýhodnější studentskou platební kartu pro běžného studenta. Karty jsme rozdělili do tří 

kategorií: 

• debetní elektronické platební karty, 

• debetní embosované platební karty, 

• úvěrové kreditní karty. 

K vzájemnému porovnání platebních karet v jednotlivých kategoriích byla použita 

bodovací metoda, pomocí níž jsme došli k výsledné tabulce 3.6, která se nachází na konci 

třetí kapitoly. Tabulka uvádí jednotlivé názvy platebních karet, jejich dosažené body dle 

důležitosti a konečně pořadí karet.  

Debetní elektronické platební karty pro studenty 

Nejlepší umístění v kategorii elektronických karet získaly platební karty České 

spořitelny, které se umístily na prvním místě. Jedná se o karty Visa Electron a Maestro. 

Tomuto výsledku pomohla především dvě kritéria, poplatky za vedení karty a výběry 

hotovosti z ATM u dané banky, která ČS poskytuje zcela zdarma. Oproti Maxkartě od 

Poštovní spořitelny a G2 kartě od KB je to velká výhoda, kterou tyto karty dominují. 

O prvenství se zasluhuje i služba CashBack, za kterou student při výběru hotovosti 

u obchodníka zaplatí pouze 4,- Kč. Další kritéria jsou u všech bank podobná. Více 

informací je uvedeno v tabulce 4.1. 

Na druhém místě se umístila karta Poštovní spořitelny, Maxkarta . Umístění si 

zasloužila především díky službě CashBack, kterou poskytuje studentům zdarma a také 

nejdelší dobou platnosti karty, která je 5 let. Nevýhodou karty je, že studenti nemohou 

změnit vzhled platební karty a banka zpoplatňuje výběry z ATM, za které si účtuje 5,- Kč. 

Poslední příčku obsadila karta komerční banky, G2 karta. Jedinou výhodou této 

karty je nulový poplatek za vedení karty. Na základě našich zvolených kritérií se tato karta 

jeví průměrně. 
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Debetní embosované platební karty pro studenty 

O překvapení se postarala studentská platební karta od ČSOB, Visa Classic 

Student, která se stala nejvýhodnější debetní embosovanou platební kartou pro studeny. 

To znamená, že ačkoliv ČSOB nepatří mezi hlavní poskytovatele studentských platebních 

karet, jak bylo zmíněno v podkapitole 3.4.1, dokázala se s jedinou svou studentskou kartou 

umístit na prvním místě v této kategorii. Na základě námi zvolených kritérií bylo zjištěno, 

že ČSOB poskytuje studentovi tuto kartu zdarma. Student neplatí žádné poplatky za výběr 

z ATM u ČSOB, za změnu kódu PIN a ani za změnu vzhledu. Dokonce i služba CashBack 

je studentovi poskytnuta zdarma. Jedinou a velkou nevýhodou karty je její blokace. Pokud 

bude student chtít kartu zablokovat, zaplatí za blokaci 2 000,- Kč, ale toto kritérium nijak 

neohrozilo umístění karty Visa Classic Student. Více informací obsahuje tabulka 4.1. 

I v této kategorii se platební karty ČS, Visa Classic Partner a MasterCard 

Partner, umístily na dobrém místě, zaujímají druhou příčku. Obdobně jako 

u elektronických karet i u embosovaných student neplatí za kartu ani za výběry z ATM ČS. 

Ostatní kritéria jsou u těchto karet víceméně průměrná. 

Třetí pozici zastupuje Interkard G2  od KB. Karta je poskytována v balíčku konto 

G2 nadstandard, za které student měsíčně platí 20,- Kč. Na druhou stranu má student 

v rámci balíčku všechny výběry z ATM KB zdarma. Oproti jiným kartám je poměrně 

drahá i služba CashBack, za kterou student platí 5,- Kč. Největší nevýhodou je však 

blokace karty, která je zpoplatněna částkou 2 000,- Kč. 

Poslední v této kategorii je Poštovní spořitelna se svými platebními kartami, Visa 

Clasic a MasterCard Standard. Svou poslední pozici si zasloužila především kvůli 

vysokému ročnímu poplatku za vedení těchto karet, který je 500,- Kč. Studen platí i za 

výběry z bankomatu ČSOB částkou 5,- Kč a za blokaci dokonce 2 000,- Kč. Na druhou 

stranu studentovi poskytuje Poštovní spořitelna u těchto karet službu CashBack zdarma. 

Avšak oproti ostatním kartám tato služba karty nijak nezvýhodňuje. 
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Úvěrové kreditní karty pro studenty 

V problematice úvěrových karet o pár bodů zvítězila Kreditní karta pro 

studenty od KB. Hlavním triumfem karty je bezúročné období, které je 45 dnů. Další 

výhodou je poměrně levná blokace karty, za kterou student zaplatí pouhých 150,- Kč. 

Ostatní kritéria jsou víceméně podobná. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulce 4.2. 

Druhé místo zaujala Chytrá karta ČS, která úročí bezhotovostní služby 

1,59 % p.q., a oproti kreditní kartě od KB má vyšší jednodenní limit pro bezhotovostní 

platby ve výši 50 tis. Kč. Nevýhodou je nižší bezúročné období 40ti dnů a částka 500,- Kč 

za blokaci karty. 

Tab. 4.1 Přehled nejvýhodnějších studentských debetních platebních karet 

  
Visa Electron,  

Maestro 
Visa Classic Student 

Obecné informace 

Vydávající banka ČS ČSOB 
Typ karty mezinárodní elektronická mezinárodní embosovaná 
Kritérium 

K1 - Poplatek za kartu zdarma zdarma 
K2 - Poplatek za výběr z ATM 
banky zdarma zdarma 

K3 - CashBack (výběr u 
obchodníka) 

4,- Kč zdarma 

K4 - Změna vzhledu 190,- Kč zdarma 
K5 - Změna PIN 50,- Kč zdarma 
K6 - Doba platnosti 3 roky 3 roky 
K7 - Blokace karty 200,- Kč 2 000,- Kč 

Tab. 4.2 Parametry nejvýhodnější studentské kreditní karty 

  
Kreditní karta pro studenty 

Obecné informace 

Vydávající banka KB 
Typ karty mezinárodní elektronická 
Kritérium 

K1 - Úvěrový limit (1. ročník VŠ) 10 000,- Kč 
K2 - Úvěrový limit (2. a 3. ročník VŠ) 20 000,- Kč 
K3 - Bezúročné období 45 dnů 
K4 - Úroková sazba bezhotovostních sazeb 1,8 % p.q. 
K5 - Úroková sazba pro výběry hot. z ATM 1,8 % p.q. 
K6 - Limit pro bezhotovostní platby (1 den) 20 tis. Kč 
K7 - Blokace karty 150,- Kč 
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5 Závěr 

Platební karty patří mezi dominantní platební nástroje na našem trhu. Dnes 

můžeme tvrdit, že platební kartu vlastní většina populace, protože lidé přicházejí na to, že 

vlastnit platební kartu je pro ně výhodnější než u sebe nosit velké částky hotovosti. 

Populární jsou platební karty také u studentů, kteří si je velmi oblíbili. Právě 

k problematice studentských platebních karet směřovala tato práce. 

Cílem bakalářské práce bylo provedení komparace platebních karet určených 

studentům v České republice. Analýza byla provedena na základě bodovací metody 

pomocí stanovených kritérií u vybraných bank. 

 Ve druhé kapitole jsme se zabývali obecnou charakteristikou platebních karet pro 

studenty. Zaměřili jsme se na jejich historii, ale i současnost a budoucnost. V kapitole 

nalezneme také popis vzhledu a náležitosti platebních karet, druhy a v neposlední řadě také 

bezpečnost platebních karet. 

Ve třetí kapitole byly na základě průzkumu trhu vybrány čtyři banky (ČS, 

Poštovní spořitelna, KB a ČSOB), které se jeví jako největší poskytovatelé studentských 

platebních karet. S pomocí internetových stránek bank, osobních návštěv a telefonních 

rozhovorů s operátory byly zjištěny potřebné informace týkající se studentských platebních 

karet, které posloužily k dalšímu vývoji práce. 

Platební karty byly rozděleny do tří kategorií (debetní – elektronické nebo 

embosované platební karty a kreditní karty), kde z každé kategorie měla být vybrána jedna 

nejlépe vyhovující studentská platební karta.  

Pomocí bodovací metody jsme se snažili vybrat nejvhodnější platební kartu pro 

studenty. Ačkoliv jsou studentské platební karty navzájem podobné, našli jsme pár kritérií, 

kterými se od sebe navzájem liší. Právě tato kritéria byla klíčem k výběru platební karty. 

Na konci třetí kapitoly a následně po důkladném rozebrání výsledků šetření jsme 

ve čtvrté kapitole zjistili, že nejvhodnější debetní elektronickou platební kartou jsou karty 

České spořitelny, Visa Electron a Maestro. Dále nejvhodnější debetní embosovanou 

platební kartou je Visa Classic Student od ČSOB a nakonec nejlépe hodnocenou kreditní 

kartou je Kreditní karta pro studenty  od Komerční banky. 
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