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1. Úvod 

V současné době jsou banky velmi důleţité instituce, které shromaţďují peněţní 

prostředky a pak s nimi dále hospodaří. Většina lidí v dnešním moderním světě vlastní 

alespoň jeden bankovní účet. Dříve to bylo především prioritou velkých podnikatelských 

subjektů, ale časy se mění. Účty si zakládají obyčejní lidé, kteří si jiţ svůj ţivot bez nich 

nedovedou představit. Na bankovní účet jsou jim často zasílány mzdy od zaměstnavatelů  

a nebo jsou z nich také sráţeny různé částky. Jedná se např. o spoření apod. 

Účty mají také jiný charakter neţ jen úschovu peněz. Jedním z největších důvodů, 

proč lidé ukládají peníze do bank, je bezpečnost. Bankovní instituce jsou velmi dobře 

chráněny pro případ různých nenadálých situací např. důkladným bezpečnostním systémem 

nebo pojištěním. Dále se díky účtům urychlují transakce plateb. Za tyto transakce však lidé 

musí platit, stejně tak jako za vedení účtu a různé sluţby, které jsou s účtem spjaty. 

V dnešním světě není nic zadarmo. Za vše si člověk musí zaplatit. 

Banky poskytují osobní účty, podnikatelské účty a v neposlední řadě studentské účty. 

Já, jako student, pouţívám účet studentský, vedený u UCB, který nabízí řadu výhod. Výhody 

spočívají v bezplatných výběrech z bankomatů UCB, lepším úročení, bezplatných převodech 

z účtu na účet apod. Dále pak mohou lidé ţádat různé úvěry, za jejichţ čerpání budou platit 

poplatky. Pro studenty je tu ovšem opět zvláštní druh úvěru, u kterého je tu moţnost splácení 

aţ po dokončení studia. I přesto, ţe pouţívám studentský účet, mě spíše zaujaly účty osobní 

pro občany od 18 let věku, protoţe se mi zdá, ţe všechny studentské účty jsou si dosti 

podobné, kdeţto osobní účty se v mnoha ohledech liší. 

V teoretické části se dozvíme něco ohledně historie bankovnictví, o České národní 

bance a o účtech, které banky poskytují. V této práci jsem se zaměřil na sluţby a produkty, 

které nabízí tři stěţejní bankovní instituce, o kterých si myslím, ţe patří na českém trhu 

k nejvýznamnějším. Jedná se o Komerční banku, UniCredit bank a Českou spořitelnu. 

Cílem mé bakalářské práce je tedy informovat o problematice, týkající se bankovních 

osobních účtů a přiblíţit tyto produkty potencionálním klientům. Z tohoto důvodu mě 

zajímalo, jaké sluţby jsou klienty nejvíce vyuţívány a u které banky má největší počet 

dotazovaných vedený účet. Hlavním cílem mé bakalářské práce bude vyhodnocení  

a doporučení vhodných konkurenčních osobních účtů. 



2 

 

2. Charakteristika UniCredit Bank 

2.1. Historie UniCredit 

První zmínky o skupině UniCredit sahají aţ do roku 1473, kdy byl zaloţen bankovní 

dům Rolo Banca. Novodobá historie UniCredit Group je spojena se sloučením devíti velkých 

italských bank a s následující integrací s německou skupinou HVB a italskou bankou 

Capitalia. Po akvizici polské Bank Pekao v roce 1999 začala expanze skupiny, tehdy ještě  

pod jménem UniCredito Italiano, do regionu střední a východní Evropy. Díky akvizici 

skupiny Pioneer Investment, z niţ byl posléze vytvořen Pioneer Global Asset Management,  

a také díky strategických akvizicí, které se uskutečnily postupně v Bulharsku, na Slovensku, 

v Chorvatsku, v Rumunsku, v České republice a nakonec v Turecku tento růst dále 

pokračoval. K poslednímu významnému spojení došlo v roce 2005, kdy se skupina UniCredit 

spojila s německou skupinou HVB, která vznikla v roce 1998 sloučením dvou bavorských 

bank Bayerische Vereinsbank a Bayerische Hypotheken und Wechsel bank, coţ z HVB 

udělalo banku významnou v celoevropském měřitku. Další významnou fůzi zaznamenala 

skupina HVB v roce 2000 s rakouskou Bank Austria Creditanstalt, která byla silně zastoupena 

v mnoha regionech postkomunistické „nové“ Evropy. Skupina UniCredit svým spojením  

se skupinou HVB tedy velmi posílila svůj vliv a dále tak můţe posílit své evropské zaměření.  

Spojením se skupinou Capitalia, coţ je třetí největší italská bankovní skupina, v roce 

2007 UniCredit ještě více konsolidovala a upevnila své postavení na trhu. Skupina Capitalia 

vznikla v roce 2002 spojením dvou předtím samostatných subjektu a to skupiny Bancaroma 

Group a skupiny Bipop-Carire. 

Podle bilanční sumy ve výši 1 060 bilionu EUR patří skupiny UniCredit k největším 

skupinám v Evrope. Své působiště má ve 22 zemích, má velikou klientelu čítající přes 40 mil. 

klientů, vlastní přibliţně 10 000 poboček a zaměstnává přes 180 000 lidí. Ve střední  

a východní Evropě tato skupina disponuje největší mezinárodní bankovní sítí,  

kterou představuje 4 000 poboček a prodejních míst, 83 000 zaměstnanců a 28 mil. klientů. 

Skupina působí v mnoha zemích a pro příklad uvádím pár z nich: Ázerbájdţán, Bosna  

a Herzegovina, Maďarsko, Lotyšsko, Česká republika, Slovenko, Turecko, Rakousko, Italie  

a mnoho dalších. 



3 

 

2.2. UniCredit Bank v České republice 

UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 

2007, na základě integrace dvou doposud samostatně působících a úspěšných bankovních 

domů HVB Bank a Ţivnostenské banky. 

Tato silná a rychle rozvíjející se banka nabízí širokou škálu kvalitních produktů  

pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Patří mezi nejsilnější banky na trhu v oblasti 

projektového, syndikovaného a strukturovaného financování Corporate Finance. Mimořádně 

silnou pozici si banka rovněţ vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí  

na první příčku ve financování komerčních nemovitostí. 

UniCredit Bank a.s. nabízí svým klientům také mimo jiné moţnost vyuţívat nabídku 

sluţeb pro financování projektu ze strukturálních fondů EU, které jsou nabízeny 

prostřednictvím Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank. V roce 2005 zahájila 

aktivní nabídku faktoringových sluţeb dceřiná společnost banky UniCredit Bank Factoring, 

která se před dříve zmíněnou integrací nazývala HVB Factoring. 

Svým privátním klientům nabízí banka širokou škálu sluţeb, díky kterým patří 

UniCredit Bank mezi významné hráče na trhu privátního bankovnictví, cenných papírů, 

kreditních karet a hypoték. Nesmíme také opomenout na působnost banky v oblasti sluţeb  

pro zákazníky působících v oborech svobodných podnikání, jako jsou např. lékaři, soudci 

advokáti, notáři apod., kde si vede velmi dobře. Banka má Kompetenční centrum  

pro svobodná povolání, které se věnuje těmto klientům. 

Co se týče charakteristiky banky, tak je to velmi silná a výkonná evropská banka 

s dominantním postavením ve střední a východní Evropě. Díky této vlastnosti usnadňuje 

svým klientům mezinárodní obchod a kontakty s jejich partnery. Banka se snaţí svým 

klientům za kaţdých okolností vyjít vstříc, a proto se neustále snaţí zvyšovat kvalitu 

poskytovaných sluţeb. 

UCB je tu pro všechny občany, kteří se řadí mezi náročné, cílevědomé a odpovědné 

lidi, pro privátní klientelu, ale i podnikatele, kteří za sebou chtějí vidět jasné výsledky. Dále je 

tu pro občany, kteří poţadují kvalitu a výkonnost jak od sebe, tak od druhých a ve finanční 

oblasti hledají způsoby, jak bezpečně a optimálně vyuţít své peníze. 

Svým klientům banka nabízí komplexní, spolehlivé a precizní produkty a sluţby,  

které v dané oblasti můţeme řadit mezi vynikající. Banka má skutečné osobní bankéře, 
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kteří jsou proaktivní, samostatní a mají dostatek kompetencí. Ke kaţdému klientovi 

přistupují individuálně a připravují pro ně opravdu jen smysluplná, uţitečná a efektivní řešení 

a nabídky. Jejich vzájemný vztah je zaloţen na vzájemné důvěře a diskrétnosti. 

2.3. Podíl na trhu 

Díky vstupu do EU se otevřel evropský trh pro naše obchodníky, ale také náš trh  

pro ty, jeţ by chtěli podnikat u nás. Došlo ke vstupu nových bank na naše území, mezi které 

patří i UniCredit Bank. 

Ve střední a východní Evropě zaujímá UCB čelní pozici. V Rakousku je bankou číslo 

jedna a v Německu a Itálii bankou číslo dvě. Kdyţ se na to podíváme kolem a kolem, 

UniCredit Bank vede v této části Evropy řadu poboček a zaujímá přední příčky ve velikosti 

čistého zisku a také např. i v objemu aktiv. Co se týče produktových továren, tak ty jsou 

umístěny do co nejpříhodnějších zemí podle typu produktu. 

V České republice pouţila UniCredit Bank selektivní strategii, která je 

charakteristická tím, ţe si uvědomuje specifika jednotlivých trhů a bude se snaţit podle toho 

taky chovat.  

Generální ředitel a předseda představenstva UniCredit Bank uvedl: „V ČR 

předpokládáme organický růst. Externí růst, tedy akvizice dalších bank je ve zdejších 

podmínkách uţ nepravděpodobná.“  

V naší zemi zaujímá UCB 7% podíl na bankovním trhu. 

Banky působící na našem trhu můţeme rozdělit podle bilanční sumy do několika 

kategorií a to: 

A. Velké banky, která mají bilanční sumu nad 100mld. Kč. Mezi tyto banky patří  

např. Česká spořitelna, ČSOB, Unicredit Bank a Komerční banka. 

B. Střední banky, jejichţ bilanční suma je v rozmezí 15 aţ 100 mld. Kč. Zde můţeme 

zařadit Citibank, Českomoravskou hypotéční banku, GE Money Bank, Raiffeisenbank 

apod. 

C. Malé Banky s bilanční sumou pod 15 mld. Kč. Patří sem např. eBanka. 

D. Pobočky zahraničních bank (ING bank) 

E. Stavební spořitelny (Českomoravská stavební spořitelna, HYPO – stavební spořitelna 

apod.) 
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2.4. Činnosti Unicredit bank 

Přehled níţe popsaných činností banky vychází z její licence. Patří sem: 

 přijímání vkladů od veřejnosti, 

 poskytování úvěrů, 

 investování do cenných papírů na vlastní účet, 

 platební styk a zúčtování, 

 vydávání a správa platebních prostředků, 

 poskytování záruk, 

 otvírání akreditivů, 

 obstarávání inkasa, 

 poskytování investičních sluţeb, 

 vydávání hypotéčních zástavních listů, 

 finanční makléřství, 

 výkon funkce depozitáře, 

 směnárenská činnost (nákup a prodej devizových prostředků), 

 poskytování bankovních informací, 

 obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, 

 pronájem bezpečnostních schránek, 

 a další činnosti, které souvisejí s činnostmi uvedenými výše 

V současné době neexistují pro skupinu UniCredit Bank ţádné činnosti,  

jejichţ vykonávání či poskytování by bylo příslušným orgánem omezeno nebo dokonce 

vyloučeno. 

 

Výše uvedené informace jsou aktuální. Jsou získány z webových stránek UniCredit 

Bank, kde musí být pravidelně (kaţdé 3 měsíce) zmiňovány povinné informace o bance. 
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2.5. Významní konkurenti 

Komerční banka (KB) 

V České republice a v regionu střední a východní Evropy patří k nejvýznamnějším 

bankovním institucím. Je součástí mezinárodní skupiny Société Générale (od října 2001)  

a poskytuje komplexní sluţby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Mezi 

specializované sluţby, které nabízí další společnosti Komerční banky, patří penzijní 

připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry a pojištění. 

Téměř 1,58 milionu zákazníků vyuţívalo v roce 2007 sluţeb Komerční banky 

prostřednictvím telefonního, internetového a mobilního bankovnictví. Banka vlastní 386 

poboček a 661 bankomatů po celé České republice. V rámci pobočkové sítě vybudovala 35 

specializovaných business center pro střední podniky a municipality a 4 centra pro velké 

podniky. 

Česká spořitelna 

Významná banka na českém trhu, která se stala nejdůvěryhodnější bankou roku 2008. 

Její kořeny sahají aţ do roku 1825, kdy zahájila svou činnost Spořitelna česká, coţ byla 

předchůdkyně České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví 

navázala tato banka v roce 1992 jako akciová společnost. Na českém trhu zaujímá velmi 

velkou část, jelikoţ má téměř 5 milionů klientů. 

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

klienty. Důleţitým krokem byla transformace, jejíţ hlavním úkolem bylo zlepšení všech 

klíčových součástí banky. Transformace proběhla v červenci 2001. 

Tato moderní banka se orientuje na drobné klienty, malé a střední firmy a na města  

a obce. V oblasti financování velkých korporací a poskytování sluţeb v oblasti finančních 

trhů hraje nezastupitelnou roli. 

Důleţité je také zmínit, ţe Česká spořitelna obhájila v sedmém ročníku soutěţe 

MasterCard Banka 2008 ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku. Od roku 2004 tak získala 

toto ocenění jiţ popáté za sebou. V oblasti Úvěr roku s Chytrou kartou ČS a Ţivotní pojištění 

roku obsadila téţ letos první místo. 
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2.6. Konta a účty pro občany 

Konto POHODA 

Toto konto je určeno pro klienty, kteří chtějí základní bankovní sluţby za dobrou 

cenu. Největší výhodou tohoto účtu je, ţe klient obdrţí nejvyuţívanější bankovní sluţby  

za jeden měsíční poplatek a k tomu výběr z jakéhokoli bankomatu v ČR za 9 Kč. 

Konto MOZAIKA 

Je určeno klientům, kteří mají rádi volnost a svobodu při výběru bankovních sluţeb  

a preferují individuálně sestavené konto se sluţbami, které opravdu vyuţijí a za které jsou 

ochotni platit. Toto konto je jim tedy ušito na míru. 

Konto KOMPLET 

Je určeno pro klienty, kteří hledají pro své osobní nebo rodinné finance řešení,  

které jim ušetří čas, přinese maximální pohodlí a navíc finanční úsporu. 

Konto EXKLUSIVE 

Klientům, kteří chtějí vyuţívat all-inclusive sluţby a chtějí mít k dispozici zlatou 

debetní nebo kreditní kartu, je určeno toto konto. 

Studentské Konto 

Je určeno, jak jiţ název říká, pro studenty denního studia na vysokých, vyšších 

odborných, jazykových nebo středních školách, kteří chtějí individuálně řešit své finanční 

potřeby a získávat nezávislost. Pro získání a udrţení si tohoto konta je potřeba kaţdoročně  

do 31. 10. předloţit potvrzení o studiu na formuláři akceptovaném UniCredit Bank. 
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2.7. Konta a účty pro podnikatele a menší firmy 

Firemní účet 

Určen pro všechny podnikatelské subjekty, ať uţ jde o fyzické osoby, právnické 

osoby, pro neziskové organizace, sdruţení apod.. Účty jsou otevírané pro rezidenty  

i pro nerezidenty. 

BUSINESS Konto 

Obsahuje soubor produktů a sluţeb pro podnikatele a menší firmy, kterým jsou  

za jediný měsíční poplatek nabídnuty kompletní sluţby obsluhy firemních financí.  

Konto PROFESE 

Je soubor produktů a sluţeb připravený pro fyzické osoby podnikatele, kteří podnikají 

na základě jiného oprávnění neţ ţivnostenského listu. Jde tedy o svobodná povolání,  

mezi které patří například následující profese: notáři, advokáti, soudní exekutoři, daňový 

poradci, auditoři, veterináři, lékárníci, umělci, architekti apod. 

Konto DOMOV 

Toto konto je určeno pro společenství vlastníků bytových jednotek a malá bytová 

druţstva (maximálně 50 členů), která vznikla v souladu s legislativou ČR. 
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3. Teoretická východiska 

3.1. Trh 

Na začátku bychom si nejspíše měli definovat pojem trh. Nejlepší definici provedli 

dva velcí myslitelé rakouské školy, Ludwig Von Mises a Friedrich August Hayek, jenţ byl 

jeho ţákem. Hayek také dostal v roce 1974 Nobelovu cenu za ekonomii. Ukázali, ţe trh je 

procesem nepřetrţitých změn, nikoli stálého klidu. Tento proces je udrţován v pohybu díky 

existenci neočekávaných změn a nesouladu lidských plánů. Obě tyto podmínky musí být 

splněny současně.[1] 

Celý „vtip“ trţního procesu je v tom, ţe „umí“ slaďovat lidské plány, které jsou 

prvotně v nesouladu. „Umí“ zařídit, ţe plány kaţdého mají dobrou naději na uskutečnění 

jejich plánů. A to přesto, ţe slaďování plánu jednotlivců je nepřetrţitě narušováno vznikem 

nových plánů, které si jednotlivci dělají na základně svých znalostí a příleţitostí, jeţ objevili 

ve svém neustále se měnícím okolí. [1] 

Slaďovat jednotlivé plány lidí dovede trh z důvodu, ţe je spontánním řádem v jednání 

lidí. To znamená vedlejším, nikoli zamýšleným plánem lidí. 

Trţnímu řádu otevřené společnosti se často vytýká, ţe nemá dohodnutou stupnici cílů. 

Skutečnost je ovšem taková, ţe je to její velká přednost. Otevřená společnost, nebo také 

označována jako velká, vznikla z objevu, ţe lidé mohou ţít pohromadě v míru a být si 

navzájem prospěšní, aniţ se dohodnou na konkrétních plánech, které odděleně sledují. Díky 

tomuto objevu došlo k nahrazení konkrétních cílů abstraktními pravidly chování,  

coţ umoţnilo rozšířit mírový řád za hranice malých skupin sledujících tytéţ cíle, protoţe to 

kaţdému jednotlivci dalo moţnost mít prospěch z dovednosti a znalosti jiných lidí.[1] 

Rozhodujícím krokem bylo přijetí praxe směny z důvodu zjištění, ţe různí lidé mají 

pro stejné věci různé vyuţití. 

Důleţité je také zmínit, co znamená ekonomický problém. Ten vzniká při sestavování 

jakéhokoli plánu, který potřebuje pro svou realizaci vynaloţení ekonomických prostředků. 

Tyto prostředky jsou vţdy omezené a z tohoto důvodu o ně lidé soutěţí. Kdyby prostředky 

nebyly omezené, nemusely by mít cenu a ekonomické problém by neexistoval. 

Ekonomové se v zásadě shodují v tom, ţe trh je jediným koordinačním mechanismem, 

který umoţňuje racionální alokaci vzácných zdrojů.[7] 
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3.2. Definice bank 

Banka je instituce, která svým klientům poskytuje různé finanční sluţby. Mezi 

základní činnosti patří shromaţďování dočasně volných peněţních prostředků, které formou 

úvěrů dává k dispozici a díky úrokům tyto prostředky zhodnocuje. V ekonomice je tímto 

způsobem zajištěn pohyb peněz. [1] 

Provozování těchto sluţeb je regulováno státem. Banka potřebuje pro svoji činnost 

bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který většinou vykonává centrální banka 

3.3. Historie bank 

Za první banky můţeme povaţovat chrámy, kam si bohatí lidé přinášeli ukrýt svoje 

zásoby zlata, neboť tyto chrámy povaţovali za spolehlivé místo pro svoje úspory. Jiţ z 18. 

století př. n. l. existují podrobné záznamy o půjčkách. Kněţí v Babyloně půjčovali peníze 

obchodníkům. Za nejstarší bankovní dům na světě je povaţován chrám v Sipparu, fungující 

minimálně od roku 1861 př. Kr.. 

K dalšímu rozvoji bankovnictví docházelo v antickém Řecku, kdy se začaly bankovní 

operace přesouvat z chrámů. Největší rozmach bankovnictví zaznamenalo v Římě. Slovo 

banka má ostatně také původ z latinského „il banco“ coţ znamená stůl, na kterém byly 

prováděny operace s penězi.[4] 

Ve středověké Evropě rozvoji bankovnictví zabraňovala církev, která povaţovala 

půjčování peněz na úrok za úplatek. Proto se této činnosti v tehdejší době věnovali hlavně 

ţidovští obchodníci. 

V období průmyslové revoluce došlo k velkému rozvoji bankovních sluţeb. Revoluce 

přinesla potřebu sofistikovanějších bankovních produktů a většího počtu bankovních domů.  

Důvody zakládání nejstarších centrálních bank sice nebyly z pohledu současnosti 

právě ekonomicky podloţené, nicméně pozdější vývoj vedl jednak k ospravedlnění existence 

těchto bank a jednak i k narůstání jejich významu v řídící hierarchii kaţdé vyspělé 

ekonomiky. V současnosti jsou centrální banky v trţních ekonomikách institucemi, které mají 

své nezastupitelné místo především regulací mnoţství peněz v oběhu. Tím ţe regulují 

mnoţství peněz v oběhu bojují i proti inflaci. Nutno je ovšem také zmínit, ţe kdyby centrální 



11 

 

banka nevytvářela peníze, k inflaci by nedocházelo. Tím by však popírala smysl své 

existence, a proto si budou banky tuto situaci jen nerady připouštět.[4] 

3.4. Bankovní systém 

3.4.1. Bankovní systém v České republice 

Bankovní systém je v rozvinutém trţním hospodářství charakteristický obchodními 

bankami a kromě nich také jednou bankou centrální. Centrální banka je ústřední institucí 

bankovního systému. V České republice tuto funkci zastupuje Česká národní banka. 

V dřívějších dobách poskytovaly centrální banky sluţby obyčejným bankám a byly zaměřené 

na zisk. Jejich mimořádná důleţitost však brzy vedla k tomu, ţe sílily jejich vazby na vládu,  

a proto se také brzy stala nástrojem vlády. Za jednu z nejstarších a nejslavnějších centrálních 

bank je povaţována Bank of England, která začala provádět svoji činnost v 17. století. 

Znárodněna byla však aţ v roce 1947. 

Centrální banka vykonává čtyři základní funkce. Je bankéřem obchodních bank (banka 

bank), je bankou státu, reguluje nabídku peněz a reguluje peněţní trh. 

Obchodní banky jsou soukromou institucí zaměřenou na zisk. 

Všechny obchodní banky mají společné vlastnosti: drţí depozita pro své zákazníky, 

zařizují převod depozit z jednoho účtu na jiný, ať uţ v rámci téţe banky, nebo mezi bankami, 

půjčují peníze domácnostem a podnikům a investují do cenných papírů, obvykle do státních 

dluhopisů. Dá se říci, ţe všechny obchodní banky fungují na stejném principu. [2] 

3.4.2. Česká národní banka 

Česká národní banka (ČNB) vykonává funkci ústřední banky České republiky, 

zřízenou zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Hlavním cílem činnosti ČNB je péče 

o cenovou stabilitu prostřednictvím cílování inflace. Pokud tím není dotčen hlavní cíl, 

podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, vedoucí k udrţitelnému hospodářskému 

růstu. V souladu se svým hlavním cílem pak 

 určuje měnovou politiku,  

 vydává bankovky a mince,  
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 řídí peněţní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost  

a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti 

platebních systémů a na jejich rozvoj,  

 vykonává bankovní dohled nad činnosti bank, poboček a zahraničních bank  

a konsolidačních celků, jejichţ součástí je banka se sídlem v České republice, 

 pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovních systémů v ČR a provádí 

další činnosti podle zákona o bankách. [4] 

3.4.3. Obchodní banky 

Obchodní banky se ve své činnosti řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách.  

Pod pojmem banka se podle tohoto zákona rozumí právnická osoba, zaloţena jako akciová 

společnost se sídlem v České republice, která přijímá vklady od veřejnosti, poskytuje úvěry  

a má k těmto činnostem bankovní licenci, o jejímţ vydání rozhoduje Česká národní banka  

po konzultaci s Ministerstvem financí ČR. Obchodní banka můţe vykonávat také další 

činnosti, pokud je má povoleny v udělené licenci, např. platební styk a zúčtování, vydávání  

a správa platebních prostředků jako jsou platební karty a cestovní šeky, poskytování záruk, 

otevírání akreditivů nebo směnárenskou činnost. [4] 

3.5. Peníze 

„Peníze jsou jako šestý smysl - bez něho nemůţeme pouţívat zbylých pět.“ Úsloví 

z amerického Jihu 

 

V lidové mluvě dopadají peníze velice špatně. Má se za to, ţe peníze lidi kazí, ţe jsou 

zdrojem závisti a zášti. Mnoho lidí si myslelo, ţe kdyby se peníze sprovodily ze světa, 

odstranila by se tím pádem i jejich zkaţenost, avšak sen o společnosti bez peněz je krokem 

k tyranii. Právě díky tomu, ţe jsou peníze bezobsaţné a abstraktní, dávají příleţitost  

pro svobodné rozhodování nesčetnému mnoţství jednotlivců a podniků, zaplňující 

společenský ţivot nekonečnou rozmanitostí svých nápadů a přínosů. [1]  

William Potter peníze označil za ţivotodárnou krev společnosti a na tomto přirovnání 

postavil svoji argumentaci ve prospěch vytváření papírových peněz: čím více krve, tím více 

ţivota – čím více peněz, tím větší produkce.[5] 
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Odhlédneme-li od nesmyslností takovýchto analogií mezi společenskými a přírodními 

vědami, lze z tohoto podobenství vyvodit jeden zásadní poznatek: peníze hrají ve vývoji 

lidstva zcela klíčovou a nepostradatelnou roli. Bez peněz by lidské společenství nikdy 

nedosáhlo takového stupně rozvoje a blahobytu. Jsou jakýmsi neoddiskutovatelným zdrojem 

pokroku a také nástrojem, jehoţ se naprosto cíleně zmocnil stát a díky němuţ dokázal během 

relativně krátké doby vyrůst v monstrum, které poţírá polovinu vytvořeného bohatství, říká 

nám kde, jak a za kolik můţeme bydlet, co jíst, kde se léčit, komu umoţnit vstup na vlastní 

majetek, co se učit, co vyrábět, koho mít rád a komu pomáhat. [5] 

Chceme-li vysvětlit úlohu peněz, musíme se zaměřit na otázku, proč lidé vůbec 

směňují. Směna je základem našeho ekonomického ţivota, bez niţ by neexistovala  

ani skutečná ekonomika a také prakticky ţádná společnost. K dobrovolné směně dochází 

zejména proto, ţe obě strany očekávají ze směny zisk.  To znamená, ţe hodnota toho,  

co získáváme, je větší neţ hodnota toho, čeho se vzdáváme.  Peníze jsou tedy prostředkem 

směny. Od této skutečnosti se odvíjí další funkce jako je účetní jednotka, prostředek směny, 

„měřítko hodnoty“, „uchovatel hodnoty“ atd.[5] 

3.6. Rozvaha 

Rozvaha je přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamţiku. Sestavuje se 

na podkladě informací z účetnictví, v jejíţ levé části se uvádějí aktiva a v pravé pasiva. 

Účetnictví sleduje majetek ze dvou hledisek: 

- z hlediska konkrétního druhu majetku, se kterým podnik hospodaří (AKTIVA), 

- z hlediska zdrojů, ze kterých byl majetek pořízen (PASIVA).[6] 

 

Aktivum je to, co má podniku přinést prospěch. Očekává se z něj přítok prospěchu  

do podniku, zatímco pasivum představuje závazek, který vyústí v odtok prospěchu 

z podniku.[1] 

Převáţnou část pasiv (závazků) kaţdé obchodní banky tvoří depozita (vklady),  

které banky dluţí svým zákazníků. Hlavními aktivy jsou půjčky (úvěry), které obchodní 

banky poskytují jednotlivcům a podnikům, a pak cenné papíry, včetně státních dluhopisů, 

z nichţ banka dostává úrok nebo dividenda. Kaţdá obchodní banka musí drţet  

proti depozitům určité mnoţství rezerv, které jsou zapotřebí k tomu, aby zajistily, ţe 

deponenti mohou svá depozita vybírat na poţádání. Velikost povinných rezerv obchodních 

bank je regulována centrální bankou. Moţnost panického vybírání hotovosti z bank se také 
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významně sniţuje v důsledku zákonného pojištění vkladů, které existuje ve všech vyspělých 

státech. [2] 

Tab.3.1. Rozvaha [2] 

Aktiva Pasiva 

Pokladní hodnoty Závazky vůči ČNB 

Směnky (eskontní úvěr), pokladniční 

poukázky 

Vklady jiných bank, příp. i úvěry od jiných 

bank 

Šeky Vklady klientů 

Úvěry klientům Vlastní emise dluhopisů (obligací) 

Vklady u ostatních peněţních ústavů (včetně 

centrální banky) 

Akciový kapitál 

Státní pokladniční poukázky, státní 

dluhopisy a jiné cenné papíry 

Zákonné rezervní fondy 

Konsorciální účasti Ostatní fondy (např. kapitálové fondy, 

tvořené např. emisním aţiem z emise akcii) 

Hmotný a nehmotný majetek banky 

(pozemky, budovy, zařízení) 

Nerozdělený zisk minulých let, který nebyl 

pouţit na tvorbu příslušných fondů, na 

výplatu dividend akcionářům atd. 

Ostatní aktiva (zůstatky na účtech časového 

rozlišení nebo na uspořádacích účtech) 

Ostatní pasiva (zůstatky na účtech časového 

rozlišení) 
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3.7. Bankovní platební styk 

Mezi základní sluţby, které poskytují banky svým klientům, patří realizace platebního 

styku, tedy hotovostní a bezhotovostní přesuny peněţních prostředků mezi jednotlivými 

subjekty hospodářského ţivota – fyzickými i právnickými osobami, a to jak v rámci jednoho 

státu, tak i do zahraničí.[3] 

Banky však nabízejí svým klientům mnohem více neţ jen přesuny peněţních 

prostředků – pasivní operaci, která je z časového hlediska stoprocentním rizikem buď jedné 

nebo druhé smluvní strany (v případě platby předem je v riziku odběratel, v případě platby  

po dodání naopak dodavatel). Nejde tedy jen o vlastní finanční transfery z příkazu  

nebo ve prospěch klientů, resp. bank, nýbrţ o celý soubor různých operací či instrumentů, 

jejichţ prostřednictvím nebo v důsledku dochází k finančním procesům. Tyto operace  

či instrumenty lze chápat jako bankovní aktivitu, která vstupuje mezi oba klienty a rozděluje 

původní operace debet-kredit časově, někdy i místně na operace dvě či více, mezi neţ banka 

(někdy více bank) vkládá určitou sluţbu, často spojenou s bankovním závazkem, podmínkou 

apod. [3] 

 

Nástroje platebního styku 

Nástrojem platebního styku rozumíme druh instrumentu, na základě kterého banky  

a jiné instituce provádějí platební operace. 

K současným nástrojům bezhotovostního platebního styku a zúčtování v tuzemsku, 

které banky vyuţívají, náleţí zejména: 

 příkaz k úhradě, 

 příkaz k inkasu, 

 hromadný příkaz k úhradě/inkasu, 

 trvalý příkaz k úhradě/inkasu, 

 platební příkaz pro zahraniční/přeshraniční platební styk, 

 šek, 

 bankovní platební karta.[3] 
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3.8. Bankovní produkty 

Běžné účty 

Patří mezi tzv. vklady na viděnou. Klient můţe disponovat s prostředky na účtech 

uloţenými v kterémkoliv okamţiku, tedy bez výpovědních lhůt. Smyslem těchto účtů je tedy 

mít peněţní prostředky kdykoliv k dispozici.[2] 

Spořící účty 

 V tomto případě se spojují výhody běţného a termínovaného účtu. Prostředky jsou 

klientovi kdykoliv k dispozici a zároveň jsou výhodněji úročeny neţ běţné účty.[2] 

Termínované vklady 

Ty jsou vhodné pro ty, kteří mají disponibilní prostředky a chtějí nebo potřebují je 

zhodnotit. Jsou totiţ úročeny výhodněji neţ běţné nebo spořící účty. Délku vkladu si klient 

můţe zvolit podle svých potřeb. Termínované vklady mohou být zřizovány buď s výpovědní 

lhůtou, nebo bez ní. [2] 

Banky nabízejí buď jednorázové, nebo revolvingové čili automaticky obnovované 

termínované vklady. Zůstatek z jednorázových termínovaných vkladů je po době,  

na kterou byl uloţen, převeden na jiný účet nebo vyplacen v hotovosti, kdeţto revolvingové 

termínované vklady se automaticky obnovují k určeném datu splatnosti vkladu, pokud klient 

bance nesdělí, ţe tento termínovaný vklad ruší a nebo mění výši úloţky, kterou vloţil  

na počátku vkladu. 

Vkladní knížky 

Jedna z dalších moţností uloţení volných peněz do banky a jejich zhodnocení, jsou 

buď běţné vkladní kníţky, tedy vkladní kníţky bez výpovědní lhůty, nebo vkladní kníţky 

s výpovědní lhůtou. Disponovat s vkladem je moţné pouze po předloţení vkladní kníţky.  

Ze zápisu v ní musí být zřejmá výše původního vkladu, jeho změny a nový stav.[2] 
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Depozitní směnka 

Depozitní směnka je bankovní produkt, který slouţí k jednorázovému zhodnocení 

volných peněţních prostředků. Jedná se zpravidla o směnku, jejímţ výstavcem a dluţníkem je 

banka, a která je vystavena ve prospěch klienta této banky. Klient za tuto směnku zaplatí 

částku, které je niţší neţ směnečná částka. [2] 

Další možnosti 

Mezi další bankovní depozitní produkty patří např. vklady přes noc (overnighty), účty 

úschov, které jsou určeny zejména pro svobodná povolání, které slouţí k ukládání prostředků 

třetích osob a depozitní účty v zahraničí. 

3.9. Platební karty 

Platební karty jsou produktem, který má úzký vztah k hotovostnímu  

a bezhotovostnímu platebnímu styku. Lze jej dělit podle řady kritérií. Nejpouţívanější je 

rozdělení na karty debetní a na karty kreditní. 

Debetní karty jsou vydávány k běţným účtům, tj. čerpat prostředky jejich 

prostřednictvím je moţné pouze do výše disponibilního zůstatku na účtu, který tvoří také 

povolený debet. 

Kreditní karty jsou vydávány k úvěrovým účtům. U některých kreditních karet nemusí 

mít jejich majitel v dané bance vedený běţný účet.  Podmínkou vydání je doloţení určitého 

měsíčního příjmu. 

Karty se vydávájí obvykle prostřednictvím obchodních bank karetní asociace 

(MasterCard, VISA, JCB, American Express). Setkáváme se zde tedy se dvěma subjekty.  

Na straně jedné ti, kteří platební karty vydávají, a na straně druhé ti, kteří prováděné transakce 

zpracovávají. [4] 

3.10. Kontokorentní úvěr 

Na rozdíl od ostatních úvěrů, které jsou poskytovány na úvěrových účtech, jsou 

kontokorentní úvěry poskytovány na běţném nebo kontokorentním účtu. Jinými slovy řečeno, 

banka umoţňuje jít klientovi na tomto účtu do debetu, tedy do záporných hodnot. Vyčerpaný 

úvěr je nutné splatit nejpozději do jednoho roku.[2] 
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4. Metodika výzkumu 

4.1. Přípravná fáze 

Před tím, neţ budeme realizovat samotný výzkum, musíme provést přípravnou fázi, 

jejíchţ hlavním cílem je stanovit si problém výzkumu a definovat cíl, jehoţ má být dosaţeno. 

Musíme si také stanovit plán, který by měl být dodrţen. 

4.1.1. Problém výzkumu 

V dnešní době má bankovní účet skoro kaţdý občan a jeho prostřednictvím 

uskutečňuje různé peněţní transakce. Vybrat si správný běţný účet je pro občana nelehký 

úkol, proto jsem se rozhodl touto prací přiblíţit dané bankovní produkty lidem všech 

věkových kategorií a pohlaví. Zaměřil jsem se konkrétně na osobní účty, které poskytují tři, 

podle mého mínění největší, bankovní instituce v České republice. Konkrétně jsou to banky 

UniCredit Bank, Česká spořitelna a Komerční banka. Banky si za různé sluţby účtují 

poplatky, jejichţ výše hraje při výběru účtu nemalou roli. U mnoha lidí je toto hlavní 

kritérium, podle kterého provádí svůj výběr. Někteří se spíše při výběru účtu orientují  

na bankovní instituci, její historii a image. 

4.1.2. Cíl výzkumu 

Tento výzkum jsem provedl za účelem přiblíţit občanům nejzajímavější běţný účet 

kaţdé banky a pomoci jim s jejich výběrem podle kritérií, které upřednostňují. Je opravdu 

veliké mnoţství bankovních institucí a účtů a pro občany je to nelehký úkol se v tom všem 

zorientovat. Dále bych chtěl pomocí výzkumu zjistit, u které banky má největší počet 

dotazovaných vedený účet, co bylo hlavním kritériem jejich výběru a zda jsou se svým účtem 

spokojeni. Na konci této práce provedu návrh několika doporučení, které by banky měly 

provést, aby přilákaly co nejvíce klientů na svou stranu. Doporučení budou samozřejmě 

stanoveny na základě výzkumu. 
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4.1.3. Hypotézy 

H1: Minimálně 95% dotazovaných vlastní běţný účet. 

H2: 35%-50% respondentů se o analyzovaných účtech dovědělo prostřednictvím internetu 

H3: Alespoň 50% respondentů vlastní jeden ze zkoumaných účtů. 

H4: Maximálně 50% klientů preferuje online bankovnictví před ostatními formami přímého 

bankovnictví. 

4.1.4. Orientační analýza situace 

Hypotézy byly stanoveny na základě informací získaných z konzultací s klienty 

a pracovníky jednotlivých bank. Informace jsou uvedeny v analytické části na konci 

jednotlivých zkoumaných účtů. 

4.1.5. Metoda výzkumu 

Na základě předchozích zkušeností s metodou dotazování jsem se rozhodl opět pro její 

aplikaci. Tato metoda se mi jeví jako adekvátní, levná a rychlá. Prostřednictvím ní získám 

potřebná data, plus informace o názorech, postojích a preferencích občanů. Konkrétně jsem 

pouţil osobní formu dotazování. Ptal jsem se náhodně vybraných respondentů, kteří se 

nacházeli v místě mého ať uţ trvalého, nebo přechodného bydliště. 

4.1.6. Typy údajů 

Jelikoţ jsem se rozhodl pro osobní formu dotazování, tak data, která budu získávat, 

patří mezi data primární. Dotazník bude konstruován tak, abych jeho pomocí zjistil všechny 

nezbytné informace důleţité pro vyhodnocení a doporučení, kterému se budu věnovat v druhé 

části práce. Výhoda primárních dat spočívá v jejich aktuálnosti a pravdivosti. 

V práci jsem ovšem také čerpal z dat sekundárních, prostřednictvím kterých jsem 

získal informace o účtech vybraných bankovních institucí. Sekundární data jsem získával 

především z internetových stránek a letáků, které se nachází přímo v ostravských  

a v olomouckých pobočkách bank. 
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4.1.7. Technika výběru vzorku 

Pouţil jsem techniku nereprezentativní, coţ je technika vhodné příleţitosti. 

K dotazování docházelo především v místech, která se mi jevila jako nejpříhodnější  

a samozřejmě jako nejvhodnější. Velikost výběrového souboru je 75 respondentů. 

4.1.8. Dotazník 

Dotazník obsahuje celkem 18 otázek, prostřednictvím kterých hodlám získat všechna 

potřebná data. Na začátku jsem informoval dotazované o problematice daného výzkumu  

a poţádal je o spolupráci. V dotazníku jsem pouţil otázky uzavřené a polouzavřené. Dále 

jsem pouţil 5 faktorovou baterii, prostřednictvím které jsem zjišťoval, jakou důleţitost 

přikládají respondenti jednotlivých faktorům. Dotazník obsahuje také identifikační otázky, 

které jsou umístěny na jeho konci. 

4.2. Realizační fáze 

4.2.1. Zpracování dat 

Data získaná prostřednictvím dotazníku budou zapsána do aplikace Microsoft Office  

Excel za účelem vzniku datové matice. S daty se pak budu pečlivě pracovat. Budu vyuţívat 

funkce, které jsou součástí této aplikace, a zaměřím se především na kategorie statistické  

a matematické. Poté budou vypracovány grafy, ze  kterých se jiţ snadno vyčtou výsledky 

výzkumu. Ty pak budou přeneseny do druhé části analýzy psané v aplikaci Microsoft Office 

Word.  

4.2.2. Sběr dat 

Samotný výzkum byl realizován v Olomouci a v Ostravě v termínu od 2.3. 2009  

do 5.3. 2009 v době od 13:00 do 17:00. Část dotazníků jsem předkládal osobně a u druhé části 

jsem vyuţil kontaktů v jednotlivých bankách. Abych předešel případným problémům, ujistil 

jsem se před samotnou realizací dotazování, zda jsou všechny otázky dobře a bez problémů 

pochopeny. 
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5. Analýza bankovních osobních účtů v UniCredit Bank a 

vybraných konkurentů 

5.1. Úvod k analýze konkrétních osobních účtů 

Důvod, proč jsem si vybral za úkol zkoumat a porovnávat osobní bankovní účty,  

je prostý. Prvotním cílem bylo přiblíţit je občanům a druhotným přiblíţit je i sám sobě. 

Rozhodl jsem se pro konta tří velkých bankovních institucí českého trhu a to České 

spořitelny, Komerční banky a UniCredit bank. Kaţdá ze zmíněných bank nabízí občanům 

zhruba pět druhů osobních účtů, které se liší cenou a poskytovanými sluţbami. V případě 

analýzy všech osobních účtů vybraných bank by tato práce byla dosti rozsáhlá, a proto jsem 

se rozhodl vybrat pouze ty účty, které na mě udělaly největší dojem. 

Na začátku jsem si pokládal otázku, které účty porovnávat, aby byla práce poutavá  

a čtenáře zaujala. Po pečlivém zkoumání a výběru jsem dospěl k závěru a rozhodl jsem se  

pro Perfekt konto od Komerční banky, konto Mozaika od UniCredit bank a konto Exclusive 

od České spořitelny. Konta jsou také jinak cenově ohodnoceny, čímţ pádem se můţeme 

dozvědět, jaké účty preferují různé společenské vrstvy. 

Nejlevnější z výše uvedených kont je Perfekt konto od Komerční banky, které budou 

mít spíše lidé s niţšími příjmy, a naopak nejdraţší je Exclusive konto od České spořitelny, 

které logicky budou vlastnit bonitnější klienti. Třetí konto je konto Mozaika, u kterého si 

myslím, ţe bude největší rozloţení společenských tříd, jelikoţ jeho cena není ani vysoká  

a ani nízká. 

V následujících několika odstavcích se budu věnovat kaţdému účtu zvlášť a zaměřím 

se na to, komu je konto určeno, jaké má výhody a jaké má klient moţnosti komunikace 

s bankou. Na závěr kaţdého konta bude uveden názor banky na problematiku výběru 

bankovních účtu a také na účet samotný.  

Ke konci první části jsem provedl celkové shrnutí faktorů, které banky pokládají při 

výběru účtu klienty za nejdůleţitější a na základě získaných údajů jsem se ujistil, v čem se 

názory bank shodují a v čem rozcházejí.  
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Z důvodu vhodného ukončení první části analýzy jsem se rozhodl umístit nakonec 

tabulku, která obsahuje ceny různých sluţeb, podle mého mínění nejvíce vyuţívaných. 

Pokusil jsem se do ní zahrnout některé hotovostní, bezhotovostní a ostatní bankovní sluţby. 
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5.2. Analýza jednotlivých účtů 

5.2.1. Konto Mozaika (UCB) 

Je určeno pro klienty, kteří vyhledávají svobodu při výběru bankovních sluţeb  

a preferují individuálně sestavené konto se sluţbami, které opravdu vyuţívají a za které jsou 

ochotni platit. Jedinou podmínkou je dosaţení věku 18. let. Za vedení účtu si banka účtuje 

měsíční poplatek 99 Kč. Klient můţe vyuţívat aţ 9 bankovních sluţeb z této nabídky: 

 Měsíční výpis zaslaný poštou v ČR 

 Vedení druhého běţného účtu v Kč či cizí měně 

 5 tuzemských elektronicky zadaných transakcí (v Kč) včetně došlých plateb – 

provedené transakce 

 5 dalších tuzemských elektronicky zadaných transakcí (v Kč) včetně došlých plateb – 

provedení transakce 

 1 tuzemský platební příkaz měsíčně podaný na pobočce (v Kč) 

 1 hotovostní vklad na pobočce (v Kč) 

 Všechny výběry z  bankomatů UniCredit Group v ČR a v zahraničí zdarma 

 Výběry ze všech bankomatů v ČR za 9 Kč 

 Zřízení a vedení kontokorentu k běţnému účtu 

 Přímé bankovnictví – Online Banking, Telebanking, GSM Banking, Smart Banking 

 Zasílání 10 SMS měsíčně (zůstatek, pohyb na účtu, kartová transakce) 

 Elektronická debetní karta (na výběr Visa Electron nebo Maestro) 

 Embasovaná debetní karta s cestovním pojištěním (na výběr Visa Classic nebo 

MasterCard Standard) 

 Další elektronická debetní karta (na výběr Visa Electron nebo Maestro) 

 Cestovní pojištění TRAVEL Basic k elektronické kartě 

 Embosovaná kreditní karta Visa Classic 
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Klient můţe díky tomuto kontu získat maximálně 2 platební karty ve sloţení 2 debetní 

nebo 1 debetní a 1 kreditní karta. 

Výhody 

 Moţnost zvolit si podobu účtu (výběr 9 bankovních produktů sluţeb) 

 Přijatelná cena 

 Moţnost 5 nebo 10 transakcí včetně došlých plateb prostřednictvím produktu přímého 

bankovnictví zdarma 

 Moţnost výběru z bankomatů UniCredit Group v ČR i v zahraničí zdarma 

 Moţnost mít všechny výběry z ostatních bankomatů v ČR za 9 Kč 

 Moţnost výběru ze 4 produktů přímého bankovnictví 

 Moţnost výběru elektronické debetní karty či embosované debetní karty s cestovním 

pojištěním 

 Moţnost pořízení embosované kreditní karty 

 Moţnost zřízení a vedení kontokorentu 

 

Ke kontu je dále poskytována moţnost čerpat kontokorentní úvěr a to aţ do výše 

30 000 Kč. 

Komunikace s bankou 

Klient můţe komunikovat s bankou prostřednictvím bezplatné telefonní linky 

800 122 221, která je mu k dispozici denně od 7 – 22 hodin. Prostřednictvím této linky můţe 

opět provádět různé transakce nebo se pouze nechat informovat o nabízených produktech 

banky.  

Klient si můţe na pobočce sjednat schůzku se specialistou v daném oboru, který mu 

osobně poskytne všechny potřebné informace. 

K dispozici je také online banking (https://cz.unicreditbanking.net), prostřednictvím 

kterého klient můţe spravovat své finance z tepla domova. Jediná podmínka je mít 

internetové připojení a samozřejmě aktivovanou tuto sluţbu.[8] 

https://cz.unicreditbanking.net/
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Názor UCB  

Co se týče velikosti klientely, tak UCB si je vědoma, ţe největší počet klientů má KB 

a ČS. Na našem trhu je teprve nováčkem, protoţe vznikla na podzim v roce 2007 a to 

sloučením Ţivnostenské banky a HVB bank. 

Podle ní na klienty nejvíce působí při výběru konta faktory reference a vystupování 

zaměstnanců banky, na druhé místo řadí pověst banky, poskytované sluţby a úrok. Reklama 

je řazena do kategorie nedůleţitých faktorů, tudíţ má podle ní na klienta nejmenší vliv.  

O bance se klient můţe dozvědět hlavně prostřednictvím internetových stránek, nebo v rámci 

televizních kampaní, jejichţ hlavní tváří byl Karel Roden. 

Mezi sluţby, které jsou nejvíce vyuţívané, banka řadí moţnost přístupu k hotovosti 

prostřednictvím karty a moţnost čerpání úvěrů při řešení především bytové situace. Velmi 

často klienti také vyuţívají kontokorent, který je v současné době chápán jako standardně 

vyţadovaná sluţba. Dále poskytují sluţby přímého bankovnictví, jako je internet banking. 

Ten vyuţívají klienti z široké škály přímého bankovnictví nejvíce, na druhém místě je GSM 

banking a na třetím se nachází telebanking. 

Výše poplatků je stanovena přímo úměrně ke kvalitě a mnoţství poskytovaných 

sluţeb. Klient musí počítat s tím, ţe za dobrou sluţbu si bude muset připlatit. 

Konto Mozaika vlastí zhruba 70% celkové klientely banky UCB. O toto konto je stále 

veliký zájem i přes to, ţe se jiţ na našem trhu nachází dosti dlouhou dobu. Na náš trh bylo 

uvedeno 5. listopadu 2007. Mezi jeho hlavní výhodu patří variabilita, která umoţňuje 

vlastníkům tohoto konta měnit produkty a sluţby dle potřeb. Jejich změna je kaţdé tři měsíce 

zdarma, jinak platíme 100 Kč. O kontu jsou lidé informování prostřednictvím zaměstnanců 

banky, internetu, letáků a infolinky. Jediné, co by se u tohoto konta mohlo zlepšit je podle 

banky online banking (postoupit s ním na vyšší úroveň) – mobilní klíč a sníţení poplatků  

za transakce. 
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5.2.2. Exclusive konto (ČS) 

Konto je určeno pro soukromou klientelu, do které patří fyzické osoby, ať uţ občané 

České republiky starší 18 let, nebo cizí státní příslušníci starší 18 let. Součástí konta je zdarma 

Sporoţirový účet s pásmovým úročením. K němu klient dostane dvě karty, jejichţ vydání je 

po celou dobu trvání programu. První kartu si můţe vybrat ze všech mezinárodních karet 

České spořitelny pro soukromou klientelu, včetně typu Gold, vyjma karet typu Gold Partner, 

Chytré karty České spořitelny a Student+. Druhou kartu si klient opět můţe vybrat ze všech 

mezinárodních karet České spořitelny pro soukromou klientelu, avšak kromě karet Gold, Gold 

Partner, Chytré karty ČS a Student+. Konto je nabízeno za měsíční paušál 330 Kč. 

 Ke kontu je poskytnut slevový program Partner, který se vztahuje na slevy na obuv a 

oblečení, vybavení bytu, dovolenou, kosmetiku, kulturní akce, mobilní telefony, šperky aj. 

Program partner můţe klient vyuţívat jen v případě, ţe vlastní kartu typu Partner. Dále je  

poskytována odměna za kaţdý nákup formou bodů, které lze snadno vyměnit za atraktivní 

věcné odměny, slevy u obchodníků nebo slevy na bankovní produkty. V rámci tohoto konta je 

i moţnost čerpání kontokorentu. 

Výhody 

 Konto obsahuje širokou paletu produktů a sluţeb za cenu zlaté debetní karty 

 Jedna cena za vedení a správu produktů v rámci Exclusive konta 

 Pásmo volného úročení na sporoţirovém účtu, který je součástí Exclusive konta 

 Velký výběr frekvencí elektronických a papírových výpisů 

 Vydání dvou karet dle přání klienta 

 Moţnost vyuţívat slevového programu Partner 

 Moţnost zapojení do Bonus programu 

 Snadné ovládání účtu z domova, z práce i z dovolené 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

prostřednictvím sluţby SERVIS 24 

 Okamţité čerpání úvěru podle potřeby klienta a to formou kontokorentního rámce 

nebo úvěrového limitu ke kreditní kartě 

K účtu je moţnost získat kontokorentní úvěr ve výši 100 tis. Kč a při splnění určitých 

podmínek ho lze poskytnout aţ do výše 300 tis. Kč. Podmínkou je myšleno zajištění úvěru. 
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Komunikace 

Jak jiţ jsem výše poznamenal ve výhodách, tak je klientovi poskytována sluţba 

SERVIS 24, coţ umoţňuje pracovat s účtem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tato sluţba je 

sloţena z Telebankingu, kde při volání z České republiky je k dispozici číslo 844 11 11 44  

a ze zahraničí +420 582 405 405, z Internet bankingu, který je dostupný na Internetová adrese 

www.servis24.cz, a z GSM bankingu, coţ je sluţba, která slouţí k obsluze účtu přes mobilní 

telefon prostřednictvím aplikace SIM Toolkit. [10] 

Názor ČS 

Tato banka má největší počet klientů a je si toho dobře vědoma. Na českém trhu má 

téměř 5 milionů klientů, coţ není zrovna málo. Je to zhruba polovina populace České 

republiky. Banka je téţ významným obchodníkem s cennými papíry a v roce 2008 získala 

prestiţní ocenění „Banka roku pro Českou republiku“. 

Největší vliv na potenciální klienty má při výběru účtu podle banky faktor - pověst 

banky. Ten je řazen na první místo a je mu přiřazena největší důleţitost. Po něm se dělí  

o druhé místo faktory výše poplatků, reference, které jsou předávány od přátel a známých,  

a v neposlední řadě zaměstnanci banky, kteří prodávají sebe spolu s bankovními produkty. 

Jejich vystupování a chování má na zákazníky velký vliv, troufám si říct, ţe i rozhodující.  

O předposlední místo se dělí faktory poskytované sluţby a svoboda a na posledním místě jsou 

faktory úrok a reklama banky. 

Klienti nejvíce vyuţívají podle ČS úvěrové produkty. Konkrétně kontokorent čerpá 

nejvíce klientů, protoţe je to jednoduchá moţnost, jak řešit nepříznivou finanční situaci. Dále 

prostřednictvím svých účtů provádí trvalé příkazy, díky kterým si usnadní ţivot a ušetří 

spoustu času, jelikoţ dochází ke strhávání pravidelné částky v určitých časových intervalech. 

Nejčastěji měsíčně.  

Cena, kterou jsou ochotni platit za různé bankovní sluţby je velmi individuální. 

Movitější klienti jsou ochotni platit více, avšak počítají s poskytováním široké škály 

kvalitních sluţeb, naopak klienti s niţšími příjmy se snaţí na poplatcích ušetřit. Není to 

způsobeno tím, ţe by preferovali méně kvalitní sluţby, ale tím, ţe se snaţí šetřit na základě 

menšího počtu vyuţívaných sluţeb. 

http://www.servis24.cz/
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V oblasti přímého bankovnictví klienti nejvíce preferují online banking. Je to 

pochopitelné, protoţe se internet postupně stává neoddělitelnou součástí domácností a dochází 

tak k usnadnění manipulace s financemi. Klienti ovládají svůj účet z tepla domova. 

Na českém trhu se Exclusive konto objevilo v květnu 2005 a bylo určeno především 

pro bonitní klientelu s vysokými finančními nároky. Konto se stalo díky své flexibilitě  

a rozsahu poskytovaných produktů a sluţeb včetně zajímavého zhodnocení likvidních 

prostředků dynamicky rostoucím a oblíbeným produktem. V průběhu roku 2006 došlo  

ke ztrojnásobení počtu klientů a celkový objem prostředků vzrostl pětinásobně na 1,9 mld. 

Kč. O rok později počet uţivatelů vzrostl o 83%. Jak je moţno vidět, o účet je dosti velký 

zájem. 

Co se týče informovanosti o produktu, tak ta se provádí pomocí propagačních 

materiálů umístěných na pobočkách banky, internetových stránek ČS a prostřednictvím 

vyškoleného personálu. V televizi jsou pouštěny reklamní spoty, jejichţ hlavní tváří je Petr 

Čech. Spoty jsou orientovány především na hypotéční úvěry a na celkovou tvář České 

spořitelny. 

Jedinou nevýhodou tohoto produktu a také oblastí, která by se měla vylepšit je celková 

měsíční taxa, která jak jistě uznáte, není zrovna malá. Málokdo si můţe dovolit platit takovou 

měsíční částku. A samozřejmě určitý zásah by potřebovaly i poplatky za různé sluţby. 
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5.2.3. Perfekt konto (KB) 

Toto konto je určeno kaţdému občanovi, který dosáhl věku 18. let. Obsahuje běţný 

účet s měsíčním elektronickým výpisem, mezinárodní platební kartu a s ní spojené výhodné 

výběry z bankomatu Komerční banky. Ke kontu je dále poskytnut automaticky povolený 

debet a to do výše 10 000 Kč. Klienti mohou také vyuţívat telefonické bankovnictví Expresní 

linky KB a také internetové bankovnictví Mojebanka. Konto je poskytováno za měsíční 

paušál 49 Kč. 

Výhody 

 Dva bezplatné výběry z bankomatů KB kaţdý měsíc 

 Moţnost čerpat povolený debet ihned po otevření účtu 

 Internetové bankovnictví Mojebanka a měsíčně dvě bezplatné transakce provedené 

přes internetové bankovnictví Mojebanka 

 Moţnost zasílání emailových zpráv při kaţdé změně zůstatku 

 Účet můţete stále a zdarma ovládat, ať jste kdekoli. Stačí pouze zavolat na bezplatné 

číslo Expresní linky. 

 Perfekt karta zdarma po celou dobu vedení účtu 

 Měsíční elektronické výpisy zasílané zdarma 

 Zadání trvalých příkazů a povolení inkasa včetně SIPO do 3 měsíců od zaloţení účtu 

zdarma 

 

Jednou z obrovských výhod tohoto účtu je moţnost řešit nedostatek prostředků 

čerpáním úvěru aţ do výše 10 000 Kč. Výše debetu závisí na velikosti příjmu klienta.  

Ten musí akorát předloţit potvrzení o příjmu. Příslušný formulář se nachází na internetových 

stránkách KB v části „Vyřízení úvěru“.  

Klient můţe prostřednictvím povoleného debetu řešit problémy, týkající se nedostatku 

finančních prostředků a uskutečnit tak výhodný nákup. 

Klient se na základě vlastnictví Perfekt konta stane vlastníkem mezinárodní platební 

Perfekt karty VISA Electron, díky které má své peníze neustále po ruce ať uţ doma  

nebo v zahraničí. Karta je po celou dobu vedení účtu poskytována zdarma. „Technická 
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asistenční sluţba ABA“ je atraktivní předností této karty. Hlavním úkolem je pomáhat 

motoristům na celém území ČR. 

Další výhodou je moţnost změnit si PIN v kterémkoli bankomatu KB. Tato sluţba 

sniţuje riziko zapomenutí zmiňovaného kódu, jelikoţ jsme si ho stanovili sami.  

Klient můţe také vyuţívat sluţbu Cash back, která je součástí jiţ zmiňované karty. 

Tato sluţba se vyuţívá na pokladnách v obchodech, kde při placení kartou za nákup můţeme 

současně uskutečnit výběr hotovosti. 

Název Perfekt konto dostalo toto konto z důvodu, ţe je to balíček, s nímţ mohou být 

finanční záleţitosti řízeny „PERFEKTNĚ“. 

Komunikace s bankou 

Jak jiţ je výše uvedeno, klient má dvě moţnosti, jak komunikovat s bankou. První je 

prostřednictvím bezplatné Expresní linky KB, která šetří jeho čas a můţe díky ní spravovat 

své finance odkudkoli a kdykoli. Jediné na čem záleţí, je on sám. Expresní linka je k dispozici 

sedm dní v týdnu v kteroukoli denní či noční dobu. Jediné co klient musí udělat je vytočit 

bezplatné číslo 800 111 124. Kaţdý den můţe také dostávat email s informacemi o zůstatku 

svého účtu. 

Svůj účet můţe klient také spravovat prostřednictvím internetového bankovnictví 

Mojebanka. S účtem si můţe manipulovat z kteréhokoli místa na světě. Jedinou podmínkou je 

mít připojení k internetu. Díky této sluţbě získává majitel informace o pohybech na účtu  

či transakcích s kartou, další moţností je zadávání platebních příkazů a provádění dalších 

operací. Informace o sluţbě Mojebanka jsou k dispozici na internetové stránce 

www.mojebanka.cz. [9] 

Názor KB 

KB si myslí, ţe největší mnoţství klientů má Česká spořitelna a ţe klienti dávají  

při výběru účtu největší váhu výši poplatků a velikosti úroku. Dále pak jsou pro ně důleţité 

poskytované sluţby a zaměstnanci banky. Reklama, pověst banky a reference jsou na třetím 

místě. Faktor svoboda je řazen aţ na poslední místo i přesto, ţe v dnešní době je svoboda  

a volnost pro klienta velmi důleţitá. 

http://www.mojebanka.cz/
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Klienti nejvíce vyuţívají sluţeb platební karty a internetového bankovnictví, jelikoţ  

to šetří čas a peníze. Sluţba online banking je řazena Komerční bankou mezi nejvíce 

pouţívanou formu přímého bankovnictví. Co se týče kontokorentu, tak ten vyuţívá asi 50% 

klientů banky, jelikoţ kaţdý má občas nedostatek finančních prostředků, a toto je jednoduchá 

moţnost, jak případnou situaci řešit. 

Perfekt konto vlastní zhruba 40% klientů banky, tak ţe na základě této informace 

můţeme usuzovat, ţe je o něj zájem. Na bankovním trhu se konto nachází jiţ zhruba 5 let. 

Hlavní výhodou tohoto účtu je slušná cena a pro běţného uţivatele dostatečné mnoţství 

nabízených sluţeb. O zůstatcích na účtech jsou klienti informováni dostatečně 

prostřednictvím výpisů. V oblasti informací o nových sluţbách patří KB mezi nejlepší. 

Nejvíce informací můţeme získat prostřednictvím médií, jako je televize, rádio a internet. 

Klienti mohou v případě nedostatečné nebo špatně pochopené informace poţádat o radu 

svého bankovního poradce. 

Na tento účet probíhá v televizi velmi poutavý a vtipný spot. Odehrává se v prostředí 

restauračních toalet, kde má mladík za zády pomocníka, který mu neustále asistuje. Zapíná 

zip u kalhot, ofoukává ruce po umytí a nakonec za pouţití toalety zaplatí. Tento muţ ovšem 

není jeho sluha, jak by se mohlo zdát, ale jeho Perfekt Konto, které myslí na všechny 

maličkosti, na které by mohl mladík zapomenout. 

U Perfekt konta by se mohly teoreticky vylepšit poplatky za vedení účtu a za zasílání 

výpisů, jelikoţ si za výpisy účtuje banka extra poplatek. Důleţité je také zmínit, ţe poplatky 

pro klienty nebudou nikdy dost nízké. Úplné spokojenosti by bylo docíleno pouze tehdy, 

kdyby byly poplatky nulové. 
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5.3. Shrnutí faktorů důležitosti při výběru účtu u vybraných 

bank 

(1. Nejdůleţitější - 5. Nedůleţité) 

Tab. 5.1. Faktory  

Faktor/největší vliv při výběru účtu UCB KB ČS 

Výše poplatků 4 1 2 

Pověst banky 2 3 1 

Poskytované služby 2 2 3 

Reklama banky 5 3 4 

Reference 1 3 2 

Zaměstnanci banky 1 2 2 

Svoboda 3 4 2 

Úrok 2 1 4 

 

Jak můţeme z tabulky vidět, kaţdá banka má svůj individuální názor na zmíněné 

faktory. Nejvíce se shodují v otázkách, týkajících se poskytovaných služeb a v důležitosti 

zaměstnanců při nabízení bankovních produktů. Horší je to v oblasti pověst banky, reklama 

banky, reference a svoboda. Většina těchto faktorů se týká reklamy a vytvoření dobrého 

jména banky, proto si myslím, ţe by banky měly být v těchto oblastech velmi obezřetné. 

Reklama je v dnešním světě dosti důleţitá, proto by měl být na ni kladen nemalý důraz.  

U faktorů úrok a výše poplatků se dvě banky shodují a jedna vybočuje z řady. UCB 

povaţuje poplatky za méně důleţité a úrok za více, kdeţ to u ČS to je přesně naopak. U KB 

jsou oba faktory při výběru účtu klienty velmi důleţité. 

5.4. Poplatky za služby 

Tabulka, která je uvedena níţe, obsahuje měsíční poplatky, které klienti platí za vedení 

účtu a dále poplatky za sluţby, které jim budou v průběhu měsíce poskytnuty. V rámci 

jednotlivých kont jsou určité sluţby zdarma, avšak jejich počet je omezen. 
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Tab. 5.2. Sazby 

 Konto Mozaika Perfekt konto Exclusive konto 

Cena 99 Kč 49 Kč 330 Kč 

Příchozí platba z jiné banky 6 Kč 5 Kč 5 Kč 

Odchozí standardní platba do 

jiné banky předána na 

papírovém nosiči 

20 Kč 29 Kč 45 Kč 

Odchozí standardní platba do 

jiné banky předaná elektronicky 

4 Kč 2 zdarma (jinak 4 

Kč) 

2 Kč 

Odchozí standardní platba 

zadaná prostřednictvím 

Telebanking 

8 Kč 2 zdarma (jinak 4 

Kč) 

3,50 Kč 

Trvalý příkaz – zadání, změna, 

zrušení elektronicky 

bez poplatků bez poplatků bez poplatků 

Trvalý příkaz zadání, změna, 

zrušení na papírovém nosiči 

30 Kč 30 Kč 30 Kč 

Vklady v hotovosti 15 Kč zdarma 8 Kč 

Výběr hotovosti v Kč na 

přepážce 

30 Kč 60 Kč - do 15 000 Kč včetně 

(věk klienta je niţší 65 let) 

53, - 

-do 15 000 Kč včetně (věk 

klienta je roven nebo vyšší 

65 let) 23,-, 

- nad 15 000 Kč do 

500 000 Kč 23,-  

-nad 500 000 Kč včetně 

53,- 

Výběr hotovosti v cizí měně na 

přepážce 

0,6 %, min. 30 Kč 2% min. 50 Kč 30 Kč +cena za hotovostní 

operace 8 Kč 

Příchozí Europlatba 200 Kč 145 Kč od klientů 

KB 

(jinak 145,- do 

50 000 EUR, nad 

50 000 EUR 

0,9%, min. 225,- 

max. 1 095,-) 

220 Kč 

Online Banking (Telebanking, 

GSM banking) poplatek za 

užívání produktu 

50 Kč měsíčně 39 Kč (Expresní 

linka Plus- 

zdarma, mobilní 

banka 19,-) 

25 Kč měsíčně 

Výběr z vlastních bankomatů zdarma 5 Kč (2 výběry 

zdarma) 

6 Kč 

Výběr z cizích bankomatů 30 Kč (moţnost 9 

Kč za výběr) 

35 Kč 25 Kč 

[8, 9, 10] 
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5.5. Analýza pomocí dotazníků 

Prostřednictvím dotazníku jsem získával potřebná data pro vyhodnocení celé 

bakalářské práce. Ptal jsem se respondentů na jejich názory a postoje k daným bankovním 

institucím a konkrétním bankovním účtům. Na konci dotazníků jsem poloţil několik 

identifikačních otázek. Zjištěné údaje jsem zaznamenal do matice a zpracoval za účelem 

dalšího pouţití, tedy pro stanovení doporučení. 

Na následujících několika stránkách se dozvíte informace, které jsem získal,  

a ze kterých budu při stanovování doporučení vycházet. Pokud si chcete prohlédnout 

dotazník, tak je umístěn v přílohách na konci této práce. Nyní přistoupíme k samotnému 

vyhodnocování dotazníkových otázek. Otázky budou vyhodnoceny ve stejném pořadí,  

jak byly pokládány v dotazníku. 

1.  Jste vlastníkem běžného účtu? 

Obr. 5.1. Vlastnictví účtu 

 

Tab. 5.3. Vlastnictví BÚ 

Ano 75 100% 

Ne 0 0% 

Jak vidíme z následujícího grafu, tak 100% dotazovaných respondentů má běţný účet 

u některé bankovní instituce. Je to docela logické, protoţe ţijeme v moderní době a málokdo 

si stále schovává úspory „doma pod matrací“. Také musíme vycházet z toho, ţe pokud by 

bylo dotazovaných více, je více neţ pravděpodobné, ţe bychom nedosáhli rovných 100%.  
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2. U které bankovní instituce máte vedený běžný účet? 

Obr. 5.2. Bankovní instituce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 5.4. Bankovní instituce 

Komerční banka 20 27% 

České spořitelna 33 44% 

UniCredit Bank 14 19% 

Jiná 8 11% 

Z druhé otázky vyplývá, ţe nejvíce lidí má vedený účet u České spořitelny, která se  

na našem trhu nachází jiţ velmi dlouhou dobu a patří k nejvíce důvěryhodným bankám. 

Druhé místo obsadila Komerční banka, jeţ se v ČR také dosti prosadila. Třetí místo patří 

UniCredit Bank, která na českém trhu působí teprve krátce, ale i během krátké doby si 

dokázala zajistit značné mnoţství klientů. 
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3. Jste spokojeni se svým účtem? 

Obr. 5.3. Spokojenost 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 5.5. Spokojenost 

Velmi spokojen 4 

Spokojen 20 

Spíše spokojen 35 

Spíše nespokojen 10 

Nespokojen 4 

Velmi nespokojen 2 

Ze zjištěných informací jsem zjistil, ţe lidé jsou se svými účty spíše spokojeni, avšak 

spokojenost není 100%. Pravdou ovšem zůstává, ţe málokdo bude vţdy se vším spokojen. 

Lidé mají stále větší poţadavky a nikdy jim nebude stačit to, co mají. Máme v sobě 

zakódované chtít stále víc a nespokojit se s tím, co máme. Z grafu můţeme ovšem taky vyčíst, 

ţe opravdu existuje pár jedinců, kteří jsou velmi spokojeni. Jejich počet však nebude vysoký. 

Na druhou stranu existuje také pár klientů, kteří jsou velmi nespokojeni. Důleţité je zjistit,  

co je k té nespokojenosti vede a navrhnout opatření, jak ji odstranit. 
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4. Jakou důležitost pro Vás mají při výběru běžného účtu uvedené faktory? 

(1 – nejdůležitější, 5 – nejméně důležité) 

Obr. 5.4. Faktory 

 

Tab. 5.6. Faktory 

Faktory/známky 1 2 3 4 5 

Výše poplatků 34 26 12 3 0 

Banka 44 19 12 0 0 

Poskytované sluţby 35 27 13 0 0 

Reklama banky 0 11 29 14 21 

Reference 33 23 18 1 0 

Zaměstnanci banky 16 39 15 5 0 

Svoboda 24 26 21 4 0 

Úrok 10 22 37 6 0 

Respondenti přikládali největší důleţitost při výběru bankovního konta faktorům Výše 

poplatků, Banka, Poskytované služby a Reference. Z grafu můţeme vypozorovat, ţe jim je 

přikládána 40% - 60% důleţitost a na základě této informace můţeme konstatovat, ţe konta 

občané vybírají především na základě těchto faktorů. Na druhém místě je uveden faktor 

Zaměstnanci banky, coţ je logické, jelikoţ na základě přístupu zaměstnanců dané firmy se 
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rozhodujeme o koupi daného produktu. Málo lidí si to přiznává, ale většinou dochází 

k situaci, ţe schopní kontaktní pracovníci nás ke koupi „ukecají“ a my získáme produkt,  

který bychom si normálně nepořídili. 

Abych to shrnul, tak všechny zmíněné faktory hrají při výběru konta určitou roli. 

Některé větší, jiné zase menší. Nejmenší důleţitost je přiřazena reklamě banky, kterou 

povaţuje téměř 30% klientů za zcela nedůleţitou. Otázkou ovšem zůstává, jestli je to pravda, 

nebo si to nechtějí pouze přiznat. 

5. Znáte některý ze zmíněných produktů? 

Obr. 5.5. Známost 

 

Tab. 5.7. Známost 

Konto Mozaika 47 63% 

Perfekt Konto 53 71% 

Exclusive Konto 42 56% 

Ne 3 4% 

Ze zjištěných údajů je patrno, ţe nejznámější je Perfekt konto od KB. Jeho známost 

můţe být daná poutavou reklamou, která probíhala v televizi, nebo nízkou cenou přijatelnou 

pro kaţdého. Na druhém místě se nachází Konto Mozaika, které taky patří mezi levnější 

varianty účtů a na posledním místě je Konto Exclusive. Pouhé 4% dotazovaných nezná  

ani jeden z uvedených účtů. 
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6. Jakým způsobem jste se o účtech dozvěděli? 

Obr. 5.6. Informovanost 

 

Tab. 5.8. Informovanost 

Rodina a známí 5 7% 

Zaměstnanci banky 22 29% 

Internet 31 41% 

Propagační materiál 17 23% 

Z grafu je patrno, ţe nejvíce se lidé dozvídají o účtech z internetu, o kterém můţeme 

říct, ţe na něm najdeme všechno, co potřebujeme. Internet je mocný nástroj,  

jehoţ prostřednictvím se v současné době provádí spousta činností. 

Na druhém místě jsou zaměstnanci firmy, kteří informují klienty ať uţ na přepáţkách 

bank nebo prostřednictvím telefonních linek. 

U propagačního materiálu si můţeme všimnout, ţe také nejsou zrovna postradatelné. 

To samé můţeme říct i o rodině a známých, avšak informovanost jejich prostřednictvím 

nemusí být zcela přesná. Informace můţe být špatně vyloţena. 
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7. Jste vlastníkem některého z uvedených účtů? 

Obr. 5.7. Vlastnictví 

 

Tab. 5.9. Vlastnictví 

Ano 49 65% 

Ne 26 5% 

Téměř 2/3 dotazovaných jeden ze tří zmiňovaných účtů vlastní. Konkrétně se jedná  

o 44 lidí. Otázkou ovšem zůstává, kolik procent dotazovaných lidí vlastní který účet. Na tuto 

otázku nám odpoví další graf. 

Obr. 5.8. Vlastnictví II 
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Tab. 5.10. Vlastnictví II 

Exclusive Konto 19 43% 

Perfect Konto 15 34% 

Konto Mozaika 10 23% 

Největší počet dotazovaných odpovědělo, ţe jsou vlastníky Exclusive Konta,  

dále pak Perfect Konta a nakonec Konta Mozaika. Největší procento u konta Exclusive 

můţeme přikládat tomu, ţe jeho poskytovatelem je banka s největším počtem klientů. 

Podobně můţeme odůvodnit i Perfekt konto od Komerční banky. 

8. Jakou formu přímého bankovnictví preferujete? 

Obr. 5.9. Přímé bankovnictví 

 

Tab. 5.11. Přímé bankovnictví 

Telebanking 6 8% 

Onlinebanking 55 73% 

GSM banking 14 19% 

Email/SMS banking 0 0% 

Co se týče přímého bankovnictví, tak je více neţ jasné, ţe klienti nejvíce vyuţívají 

Online banking, protoţe je to jednoduchá forma komunikace s bankou prostřednictvím 

internetu z tepla domova. Jako druhou nejvíce vyuţívanou formu bankovnictví označili GSM 

banking a třetí místo získal Telebanking. Email/SMS bankovnictví není zrovna moc 
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vyuţívané. Z dotazovaných jej nepreferuje nikdo. Ovšem údaj je pouze orientační, jelikoţ  

pro zjištění skutečnosti by se muselo udělat výběrové šetření na větším počtu lidí.  

9. Měl by mít Váš účet povolený kontokorent? 

Obr. 5.10. Kontokorent 

 

Tab. 5.12. Kontokorent 

Ano 75 100% 

Ne 0 0% 

Na tuto otázku jsem získal zcela jednoznačnou odpověď. Všichni respondenti 

pokládají kontokorentní úvěr za neoddělitelnou součást účtu a nedovedou si bez něho své 

konto představit. Kaţdý má občas větší výdaje a kontokorent je nejjednodušší způsob, jak této 

situaci čelit. 

10. Jaká výše poplatků by byla pro Vás přijatelná? 

Obr. 5.11. Poplatky 
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Tab. 5.13. Poplatky 

Méně neţ 50Kč 37 49% 

50 Kč-99 Kč 14 19% 

100 Kč-149 Kč 18 24% 

150 Kč-199 Kč 3 4% 

200 Kč-249 Kč 3 4% 

250 Kč a více 0 0% 

Kaţdý klient chce platit tu nejmenší částku, která jde. Tedy nejvíce odpovídali,  

ţe částka od 0-50 Kč by byla nejvíce přijatelná. Shodlo se na ní 49% dotazovaných. Dále se 

také dosti vyskytovaly částky od 50 Kč - 99 Kč a od 100 Kč - 149 Kč. Tuto situaci si můţeme 

vysvětlit tím, ţe lidé uţ si zvykli platit tuto sumu a mají s ní spojené dostačující sluţby, tzv. 

sluţby, které potřebují a vyuţijí. Dále pár jednotlivců souhlasilo i s vyššími částkami,  

jelikoţ vyţadují kvalitní sluţby, za které jsou ochotni si připlatit. 

11. Chtěli byste platit jenom za služby, které používáte? 

Obr. 5.12. Služby 

 

Tab. 5.14. Služby 

Ano 75 100% 

Ne 0 0% 

Tento graf si myslím nemusím ani komentovat. Při pohledu na něj je nám odpověď 

zcela jasná. Kdo by také chtěl platit za sluţby, které nepouţívá. Platit za ně můţe chtít pouze 

ten, kdo je naprostý blázen, nebo kdo neví, co s přebytečnými penězi. 
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12.  Jste spokojeni s poplatky při výběru z bankomatu? 

Obr. 5.13. Výběr z bankomatu 

 

Tab. 5.15. Výběr z bankomatu 

Ano 27 36% 

Ne 48 64% 

Vidíme, ţe většina klientů je s poplatky nespokojena. Proto by se měla banka snaţit 

tuto situaci změnit a pokusit se vyjít svým klientům více vstříc. 

13. Jaká výše poplatků za výběr z bankomatu by byla pro Vás uspokojivá? 

Obr. 5.14. Ideální výše poplatků 
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Tab. 5.16. Ideální výše poplatků 

0-10 Kč 64 85% 

10 Kč-20 Kč 11 15% 

20 Kč-30 Kč 0 0% 

30 Kč a více 0 0% 

Opět si můţeme snadno odpovědět. Lidé chtějí platit málo, tudíţ částka 0 - 10 Kč by 

byla pro ně nejvíce přijatelná. Vyhovovala by téměř 90% klientů. S jejich názorem se zcela 

ztotoţňuji, jelikoţ i já bych chtěl za výběry z bankomatu platit co nejmenší částku. Určité 

procento respondentů by se spokojilo i s částkou 10 Kč – 20 Kč, ale větší částky, neţ jsou 

tyto, se nelíbí nikomu. 

14. Jakou službu nejvíce využíváte? 

Obr. 5.15. Využívané služby 

 

Tab. 5.17. Využívané služby 

Výběr z bankomatu 16 21% 

Platba v obchodech 32 43% 

Transakce z domova 16 21% 

Spoření 2 3% 

Čerpání půjček 1 1% 

Jiné 8 11% 

Na základě získaných údajů jsem zjistil, ţe klienti nejvíce vyuţívají u svých účtů 

moţnost placení v obchodech prostřednictvím karet. Tuto sluţbu nejvíce vyuţívá 43% lidí.  
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O druhé místo se dělí výběr z bankomatu a transakce z domova. Obě sluţby získaly stejný 

počet procent, tedy 21. Z grafu je také patrno, ţe spoření a čerpání půjček není zase tak 

důleţité, avšak opět záleţí na jedincích. Kaţdý preferuje něco jiného. 

Identifikační otázky 

15. Pohlaví? 

Obr. 5.16. Pohlaví 

 

Tab. 5.18. Pohlaví 

Muţ 39 52% 

Ţena 36 48% 

Dotazníky jsem se snaţil rozdávat rovnoměrně mezi muţe a ţeny. 

16. Rodinný stav? 

Obr. 5.17. Rodinný stav 
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Tab. 5.19. Rodinný stav 

Ţenatý/vdaná 34 45% 

Svobodný/svobodná 41 55% 

Ze získaných údajů jsem zjistil, ţe většina dotazovaných je svobodná. 

17. Věk? 

Obr. 5.18. Věk 

 

Tab. 5.20. Věk 

18-27 6 8% 

28-37 20 27% 

38-47 35 47% 

48-57 10 13% 

58-67 4 5% 

68 a více 0 0% 

Nejvíce byli dotazováni respondenti ve věku 38-47 let, konkrétně šlo o 47% a ve věku 

od 28-37 let. Zde toto procento bylo však skoro o polovinu menší. 
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18. Průměrný měsíční hrubý příjem? 

Obr. 5.19. Hrubý příjem 

 

Tab. 5.21. Hrubý příjem 

6 000-14 999 11 15% 

15 000-24 999 22 29% 

25 000-34 999 22 29% 

35 000 a více 20 27% 

Z grafu vyplývá, ţe respondenti mají průměrné hrubé příjmy nejvíce v rozmezí 15 000 

Kč aţ 24 999 Kč a 25 000 Kč aţ 34 999 Kč. V tomto rozmezí se nachází i průměrná hrubá 

měsíční mzda, která je ve výši 23 542 Kč. Na druhém místě jsou příjmy větší neţ 35 000 Kč. 
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Z dotazníků jsem získal potřebná data, která jsou základním kamenem pro stanovené 

doporučení.  

Ze zjištěných dat je zcela jasné, ţe s některými sluţbami nejsou klienti moc spokojeni 

a chtělo by to provést nápravu. Klientům se také vůbec nelíbí některé poplatky, které jsou 

nesmyslné. Nedávno byl proveden výzkum, který se zajímal o bankovní poplatky. Nakonec 

byly vybrány tři, které jsou označovány za nejabsurdnější. Na prvním místě se umístil 

poplatek za nadměrný vklad. Je to dosti nelogické, jelikoţ klient poskytuje bance peníze,  

a ještě aby za to měl platit. Druhé místo obsadil poplatek za vklad na přepáţce a třetí poplatek 

za připsání úroků. 

Klienti tedy platí veliké mnoţství nesmyslných poplatků a o jejich výši nemluvě. 

V dotaznících jsem se především zaměřil na poplatky za vedení účtu a na poplatky za výběr 

z bankomatu. U nich bych chtěl také provést doporučení pro banky. 

Dále jsem se zaměřil na sluţby, které jsou nejvíce vyuţívány, a které by tedy banky 

měly nejvíce vylepšovat a modernizovat tak, aby co nejvíce vyhovovaly klientů. Nejprve jsem 

poloţil otázku na nejvyuţívanější sluţbu, z které vyšlo najevo, ţe nejvíce je vyuţívaná sluţba 

placení v obchodech. Na druhém místě se umístily sluţby výběr z bankomatu a transakce  

z domova. 

Další oblast, na kterou bych se chtěl zaměřit při sestavování doporučení, je přímé 

bankovnictví. To se podle mého mínění rozvíjí poslední dobou nejvíce a banky by se měly 

snaţit svým klientům v této oblasti vycházet co nejvíce vstříc, bez ohledu o jakou formu 

bankovnictví se jedná. Je ovšem jasné, ţe nejvíce by se měly zaměřit na bankovnictví, které je 

nejvíce vyuţívané. 

Reklama banky je podle mě také dosti důleţitá. Klienti sice tvrdí, ţe reklama je  

při výběru ať uţ bankovní instituce či účtu neovlivňuje, a ţe se podle ní nerozhodují. Já si 

však myslím, ţe reklama je dosti důleţitá, a je-li provedená poutavě, atraktivně a zajímavě, 

tak klienta bezpochyby ovlivní a dostane se mu do povědomí. On si pak pouze moţná 

neuvědomí, ţe byl takovýmto způsobem ovlivněn. Kaţdému jde totiţ především o svou 

samostatnost, svobodu a nechce být nikým a nikdy ovlivňován. 
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6. Návrhy a doporučení na zefektivnění bankovních produktů 

UniCredit Bank 

6.1. Hypotézy 

H1: Minimálně 95% dotazovaných vlastní účet. 

První hypotéza se nám potvrdila, jelikoţ 100% dotazovaných odpovědělo, ţe jsou 

vlastníky účtu. (viz. otázka číslo 1) 

H2: 35% - 50% respondentů se o analyzovaných účtech dovědělo prostřednictvím internetu. 

Hypotéza je opět pravdivá, protoţe 41% respondentů odpověděli, ţe se o zkoumaných 

účtech informovali prostřednictvím internetových stránek. (viz. otázka číslo 6) 

H3: Alespoň 50% respondentů vlastní jeden ze zkoumaných účtů 

Hypotéza opět souhlasí se skutečností, jelikoţ zmiňované účty vlastní 65% 

dotazovaných. (viz. otázka číslo 7) 

H4: Maximálně 50% klientů preferuje online bankovnictví před ostatními formami přímého 

bankovnictví. 

Hypotéza byla vyvrácena. 73% respondentů odpovědělo, ţe nejvíce preferují 

Onlinebanking. (viz. otázka číslo 8) 
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6.2. Výsledky a doporučení 

V průběhu celé práce jsem zkoumal osobní bankovní účty a snaţil se zjistit jejich 

plusy a mínusy. Záměrně jsem vybral tři konta, která se liší jak cenově, tak ve velikosti 

poskytovaných sluţeb. Velmi mě zajímalo, čemu dávají klienti přednost. 

Obr. 6.1. Zastoupení účtu 

 

Tab. 6.1. Zastoupení účtu 

Banka Počet dklientů Vlastnictví Konto Procentně 

Komerční banka 20 15 Perfekt konto 75% 

Česká spořitelna 33 20 Exclusive konto 61% 

UniCredit bank 14 10 Konto Mozaika 71% 

Z grafu je jasné, ţe klienti dávali spíše přednost ceně před mnoţstvím poskytovaných 

sluţeb. Proto by se měly banky zaměřit na měsíční poplatky, které jsou např. u Exclusive 

Konta dosti vysoké. Částku 330 Kč si nemůţe dovolit platit kaţdý. Klienti se nejvíce shodli, 

ţe částky do 50 Kč by byla pro ně nejpřijatelnější. O tom svědčí i oblíbenost Perfekt konta,  

za které klienti platí měsíčně 49 Kč. Dále by byla pro ně ještě přijatelná částka od 50 Kč  

do 149 Kč. Tuto podmínku splňuje Konto Mozaika, za které si banka měsíčně účtuje 99 Kč. 

Banky, chtějí-li mít hodně spokojených klientů, by se tedy do budoucnosti měly snaţit sníţit 

měsíční poplatky. Mohla by být zavedena nová sluţba, kdyby se měsíční částka sniţovala  

o nevyuţité sluţby, jelikoţ klienti by rádi platili pouze za to, co vyuţívají. 
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Perfekt Konto 

Na konto je prováděna výborná reklama, jejíţ hlavní pointa je, ţe se o nás konto samo 

postará. Poskytovatelem je Komerční banka a jeho měsíční cena je 49 Kč. V cenách,  

které musíme platit za poskytované sluţby konkuruje ostatním zmiňovaným účtům. Pouze 

v oblasti výběr v hotovosti v Kč na přepáţce banky by mohlo dojít ke změně. Banka si za ni 

účtuje 60 Kč. V případě výběru hotovosti v cizí měně si účtuje 2% z částky, minimálně 50 

Kč. Také by se banky měla ještě zaměřit na výběr z cizích bankomatů, částka 35 Kč, kterou si 

účtuje, je nejvyšší ze zkoumaných účtů. 

 

Konto Mozaika 

Na toto konto není prováděna reklama vůbec, coţ si myslím, ţe je docela chyba. 

Konto poskytuje UniCredit Bank za měsíční částku 99 Kč. Cena je tedy přijatelná pro velké 

mnoţství klientů. Banka si účtuje největší částku za odchozí standardní platbu zadanou 

prostřednictvím telebankingu. Účtuje si 8 Kč na rozdíl od ostatních bank, které si účtují okolo 

4 Kč. Dále by se měla zaměřit na vklady v hotovosti, za něţ si účtuje 15 Kč, coţ je opět 

nejvyšší částka (v případě vkladu přes bankomat UCB zdarma). Naopak poţaduje „pouhých“ 

30 Kč za výběr v hotovosti na přepáţce. Konto má spoustu plusů, ale zároveň i spoustu 

mínusů a záleţí čistě na člověku, co poţaduje, jelikoţ si u něj vybírá 9 produktů a sluţeb, 

které jsou mu poskytovány za paušální poplatek. 

 

Exclusive Konto 

Na konto opět není prováděna reklama. Poskytuje ho Česká spořitelna a za ne zrovna 

malý měsíční paušál. Částku 330 Kč si mohou dovolit pouze lidé s vyššími hrubými příjmy, 

coţ dokazuje následující graf. 
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Obr. 6.2. Vliv hrubého příjmu na druh účtu 

 

Tab. 6.2. Vliv hrubého příjmu na druh účtu 

Mzda/ 
počet klientů Perfekt konto Konto Mozaika Exclusive Konto 

6 000-14 999 5 0 0 

15 000-24 999 5 4 3 

25 000-34 999 5 6 5 

35 000 a více 0 0 12 
 

Banky by se také měly zaměřit na poplatky za různé transakce, které jsou většinou 

velmi nesmyslné. Jiţ výše jsem zmínil absurdní poplatky za připsání úroků, za vloţení veliké 

částky na účet apod. Připadá mi, jako by se banky snaţily obírat lidí na kaţdém kroku. 

Významnou oblastí, na kterou by se banky měly také zaměřit je výběr z bankomatů. Říká se, 

ţe se banky snaţí minimalizovat osobní kontakt klienta s pobočkou, a proto jsou stanoveny 

vysoké poplatky za vklad, či výběr peněz na přepáţkách bank. Nemyslím si však, ţe výběr 

z bankomatu je o mnoho levnější. Částka 30 Kč za výběr není zrovna malá, a proto i v této 

oblasti by banka měla udělat změnu. Ideální částka pro klienty je do 10 Kč, maximálně do 20 

Kč, avšak ta uţ vyhovuje jen menšímu mnoţství klientů. Některé banky to mají řešeno tak,  

ţe za výběry z jejich bankomatů klienti platí menší částku neţ z bankomatů cizích. Nabízí se 

nám tedy další moţnost, ţe by banky mohly zavést více svých bankomatů a tím pádem by se 

staly výběry levnějšími automaticky. 

Další oblast, na kterou by se měly banky zaměřit, je komunikace s lidmi. Klientům by 

měly být poskytovány pravidelně informace o nových produktech, nových sluţbách, různých 

zvýhodněních a akcích. Tím by si banky zajistily stálý kontakt se svými klienty a mohly by 
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klientům vycházet co nejvíce vstříc. Ti by pak byli spokojeni a neměli by důvod přecházet  

ke konkurenci. Informace by mohly být zasílány klientům prostřednictvím mailů, dopisů či 

sms. Důleţité je také získat jejich souhlas, aby nedošlo k situaci, ţe by byla banka obviněna 

ze spamingu. 

Poslední oblastí, na kterou bych se rád zaměřil, je reklama. Podle mého mínění ji má 

nejdokonalejší Komerční banka, která se snaţí informovat o svých produktech pro běţné 

občany. Nedávno probíhala v televizi reklama na Perfekt Konto a v současnosti se banka 

zaměřila na hypotéční úvěry. Na druhé místo bych zařadil, co se týče reklamy, Českou 

spořitelnu, jejichţ hlavní tváří reklamy je Petr Čech. Její reklamy jsou však zaměřeny spíše  

na celkovou image banky. UniCredit Bank má také svůj televizní spot, jejichţ hlavní tváří je 

Karel Roden. V posledních době nejsou však její reklamy moc k vidění. V oblasti reklamy by 

se tedy banky měly spíše „opičit“ po Komerční bance. 

Svým stálým klientům by banky mohly poskytnout různá zvýhodnění, jako je např. 

výběry ze všech bankomatů na měsíc zdarma apod. Výsledkem by byl spokojený klient,  

který nebude mít důvod měnit bankovní instituci a bance bude provádět výbornou reklamou.  
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7. Závěr 

Bakalářskou prací byly zkoumány tři osobní bankovní účty největších bankovních 

institucí, které jsou na českém trhu. Účty jsem si zvolil tak, abych zjistil, co je pro občany 

důleţitější, jestli cena, nebo poskytované sluţby. Prokázalo se, ţe sice největší zastoupení má 

Exclusive konto. Myslím si však, ţe je to dáno tím, ţe jeho poskytovatel má největší počet 

klientů. V tomto případě by byli lidé spíše orientováni na sluţby. Dáme-li však do poměru 

počet klientů jednotlivých bank s vlastnictvím zmíněných kont, zjistíme, ţe největší procentní 

zastoupení má Perfekt konto, které je poskytováno za nejmenší měsíční poplatek. Z toho by 

vyplývalo, ţe je pro většinu nejdůleţitější cena. 

Po provedení výzkumu jsem opravdu zjistil, ţe zmiňované banky jsou na českém trhu 

skutečně nejvíce vyuţívané. Konkrétně Česká spořitelna má nejvíce klientů. Téţ jsem zjistil, 

ţe si banky účtují nemalé poplatky za své sluţby a ţe tyto sluţby jsou leckdy nesmyslné. 

Banky se také snaţí minimalizovat přímý kontakt s klienty tím, ţe zvyšují své ceny  

při kontaktech klientů se zaměstnanci banky na přepáţkách. Lidé však občas potřebují uloţit 

nebo vybrat větší hotovost a přímému kontaktu se nevyhnou. 

Výzkum, který jsem prováděl, mi poskytl spoustu uţitečných zkušeností a většina 

informací, které jsem jeho prostřednictvím zjistil, mě ani moc nepřekvapily. Mezi ty, co mě 

překvapily, bych zařadil otázku, která se týkala kontokorentního úvěru, bez kterého si klienti 

jiţ nedovedou představit svůj účet. Lidé se v současné době dosti zadluţují a kontokorent je 

nejjednodušší způsob, jak potřebné peníze získat. Dále mě překvapila otázka týkající se 

přímého bankovnictví. Opravdu jsem nečekal, ţe takové mnoţství respondentů bude nejvíce 

preferovat Onlinebanking a ţe ostatní formy přímého bankovnictví budou v porovnání  

s ním tak málo upřednostňovány. Opravdu je mezi nimi velký odstup. 

Poslední zmínku bych rád věnoval oblasti, která se týká bankomatů. Zde bylo zjištěno, 

ţe lidé bankomaty vyuţívají dosti často a ţe nejsou příliš spokojeni s výší poplatků za výběr. 

V doporučeních jsem uvedl způsoby, jak by banky tento stav mohly změnit. 

Zpracování mé bakalářské práce bylo zajímavé a myslím si, ţe jsem jejím 

prostřednictvím získal spoustu uţitečných zkušeností, které se mi budou v budoucnu hodit. 

Nejvíce mě zaujala práce s daty, jelikoţ jsem se z nich dozvídal názory respondentů,  

které jsem později zpracoval do analytické části. 
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Příloha č. 1: Dotazník 

D o t a z n í k 
Dobrý den, 

 

jsem studentem 3. ročníku Ekonomické fakulty, VŠB-TU Ostrava. Součástí mé 

bakalářské práce je provedení marketingového výzkumu, který je orientován především  

na zjištění, u kterých bankovních institucí mají lidé nejčastěji vedený běţný účet, zdali jsou 

s nim spokojeni, jaké kritérium má největší váhu při výběru účtu a zjistit, zda jsou dostatečně 

informováni o třech, podle mého nejzajímavějších běţných účtech tří bankovních institucí, 

konkrétně České spořitelny, KB a UniCredit Bank.  

Vaše odpovědi jsou anonymní a budou pečlivě vyhodnoceny a pouţity pouze  

pro účely této bakalářské práce. Správnou odpověď zaškrtněte, popřípadě odpověď doplňte. 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

 

1. Jste vlastníkem běţného účtu? 

 

 1.1. Ano  1.2. Ne 

 

2. U které bankovní instituce máte vedený běţný účet? 

 

 2.1. Komerční banka  2.2. Česká spořitelna 

 2.3. UniCredit Bank  2.4. jiná 

 

3. Jste spokojeni se svým účtem? 

 

 3.1. Velmi spokojen  3.2.Spokojen 

 3.3. Spíše spokojen  3.4. Spíše nespokojen 

 3.5. Nespokojen  3.6. Velmi nespokojen 

 

4. Jakou důleţitost pro Vás mají při výběru běţného účtu uvedené faktory?  

(1 - nejdůleţitější, 5 - nejméně důleţité) 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Výše poplatků      

Banka      

Poskytované sluţby      

Reklama banky      

Reference      

Zaměstnanci banky      

Svoboda      

Úrok      



 

5. Znáte některý ze zmíněných účtů? (pokud ne, přejděte na otázku 7.) 

 

 5.1. Konto Mozaika (UniCredit bank)  5.2. Perfect konto (Komerční banka) 

 5.3. Excluzive konto (ČS)  5.4. Ne 

 

6. Jakým způsobem jste se o těchto účtech dozvěděli? 

 

 6.1. Rodina a známý  6.2. Zaměstnanci banky 

 6.3. Internet  6.4. Propagační materiál 

 6.5. Jinde, popř. kde  

 

 

7. Jste vlastníkem některého z těchto účtů? (jestli ano, tak kterého) 

 

7.1. Ano (…............................) 7.2. Ne 

 

8. Jakou formu přímého bankovnictví preferujete? 

 

 8.1. Telefoní (Telebanking)  8.2. Internetové (Online banking) 

 8.3. Mobilní (GSM banking)  8.4. E-mail/SMS bankovnictví (Zasílání 

informaci) 

 

9. Měl by mít Váš účet povolený kontokorentní úvěr? 

 

 9.1. Ano  9.2. Ne 

 

10. Jaká výše poplatků by byla pro vás přijatelná? 

 

 10.1. Méně neţ 50 Kč  10.2. 50 Kč – 99 Kč 

 10.3. 100 Kč – 149 Kč  10.2. 150 Kč – 199 Kč 

 10.5. 200 Kč – 249 Kč  10.5. 250 a více 

 

11. Chtěli byste platit jenom za sluţby, které pouţíváte? 

 

 11.1. Ano  11.2. Ne 

 

12. Jste spokojeni s poplatky při výběru z ostatních (cizích) bankomatů? (pokud ano, přeskočte 

otázku 13.) 

 

 12.1. Ano  12.2. Ne 

 

13. Jaká výše poplatků za výběr z bankomatů by byla pro Vás uspokojivá? 

 

 13.1. 0 – 10 Kč  13.2. 10 Kč – 20 Kč 

 13.3. 20 Kč– 30 Kč  13.4. 30 Kč a více 



 

14. Jakou sluţbu nejvíce vyuţíváte? 

 

 14.1. Výběr z bankomatu  14.2. Platba v obchodech 

 14.3. Transakce z domova  14.4. Spoření 

 14.5. Čerpání půjček  14.6. Jiné 

 

 

Identifikační otázky 

 

15. Pohlaví: 

 

 15.1. Muţ 15.2. Ţena 

 

16. Rodinný stav: 

 

 16.1. Svobodný/svobodná  16.2. Ţenatý/vdaná 

 

17. Věk: 

 

 17.1. 18 – 27  17.2. 28 – 37 

 17.3. 38 – 47  17.4. 48 – 57 

 17.5. 58 – 67  17.6. 68 a více 

 

18. Průměrný hrubý měsíční příjem: 

 

 18.1. 6 000 – 14 999  18.2. 15 000 – 24 999 

 18.3. 25 000 – 34 999  18.4. 35 000 a více 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a Váš čas, který jste věnovali tomuto dotazníku. 
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