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 Příloha č. 1 
 
 

Tab. č. 1. Bilance banky 

Aktiva Pasiva 

Pokladní hotovost Závazky k bankám 

Vklady u CB Vklady klientů 

SPP a reeskontovatelné směnky Závazky z emitovaných CP 

Pohledávky za bankami Rezervy 

Úvěry klientům Podřízený dluh 

Cenné papíry ZJ 

Majetkové účasti Kapitálové fondy 

HIM a NHIM RF a ostatní fondy ze zisku 

Pohledávky za akcionáři a vlastní akcie Nerozdělený zisk 

Zdroj: Žehrová  (2007, str. 134). 

 
 

Příloha č.2 

   Druhy bank 
 

Spořitelny a spořitelní žirocentrály 

 

Spořitelny představují starší článek bankovní soustavy. Jde o podniky, které provozují 

všechny druhy bankovních obchodů s tím, že v pasivních operacích věnují zvláštní pozornost 

soustřeďování úspor obyvatelstva a v aktivních obchodem zaujímají největší význam 

dlouhodobé půjčky obyvatelstvu, samosprávným celkům a státu.  

Zvláštnosti spořitelen se projevují v jejich aktivních obchodech. Mobilizace 

stabilnějších úsporných vkladů jim umožnila umísťovat vklady do dlouhodobých 

komunálních půjček sloužící k financování místní infrastruktury, rozvoje místního 

hospodářství a do státních dluhopisů. Spořitelny se zaměřily na úvěrování bytové výstavby a 

na střední a malé průmyslové úvěry zajišťované hypotékami. Rovněž se rozvinulo 

poskytování střednědobých spotřebních půjček.  

Spořitelny ve 21. století vykonávají pro své klienty prakticky všechny neutrální 

obchody. Provádějí z příkazů klientů platební operace, inkasují šeky a směnky, emitují 

platební karty, uschovávají a spravují cenné papíry, provádějí devizové a směnárenské 

obchody atd.  



Přestože spořitelny mají podstatné znaky ve své organizaci činnosti společné, lze 

hovořit o druzích a soustavě spořitelen, viz Polidar (1999): 

a) Komunální spořitelny (místní, městské, obecní, okresní),  

b) Státní spořitelna, 

c) Poštovní spořitelna, 

d) Zaměstnanecké.  

 

. Úvěrová družstva 

 
Jsou to podniky s neuzavřeným počtem členů, které provozováním úvěrových 

obchodů ve prospěch svých zakladatelů sledují podporu jejich hospodaření. Družstva vznikla 

z důvodu umožnit  občanům a drobným podnikatelům přístup k úvěru.Úvěrová činnost se 

přitom uskutečňuje na principu svépomoci.  

Jejich úkolem bylo shromažďovat finanční zdroje a obstarávat potřebné činnosti za 

výhodnějších podmínek. Postupně se projevovala potřeba zakládání svépomocných peněžních 

a úvěrových sdružení, které by pomohly živnostníkům a malým podnikatelům překonávat 

sezónní a jiné přechodné výkyvy v hospodaření a případně získat kapitál pro další rozvoj. Po 

prvním rozmachu úvěrových spolků se projevuje snaha konstituovat peněžní a úvěrové 

ústředny.  

Úvěrová družstva u nás nesla název záložny. Programem těchto úvěrových 

společenstev bylo vymanit zemědělce z vlivu lichvářů a využít uložené peníze do rolnických 

záložen k financování zemědělských průmyslových podniků, které by usnadňovaly odbyt 

zemědělských výrobků, např. pivovarů, cukrovarů, lihovarů aj. Na venkově se úvěrová 

družstva nazývaly „raiffeisenky“ podle německého zakladatele. Někteří  odmítali tento název, 

takže se rozšířilo označení „spořitelní a záložní spolek“, „rolnická záložna“ a v českých 

zemích „kampelička“. V 50. letech nastal rozvoj drobného soukromého podnikání, obnova 

živností a samostatných zemědělců obnovily hospodářskou základnu družstevního 

bankovního sektoru. Akvizičním činitelem renesance úvěrových družstev se tak stala opět 

potřeba přístupu k malému úvěru, viz Polidar (1999). 

 

 

 

 



Hypotékární banky  

 

Jsou specializované podniky, jejichž hlavním úvěrovým obchodem je poskytování 

dlouhodobých půjček proti zajištění nemovitým majetkem. Někdy jsou tyto banky 

označovány jako reálné ústavy. 

Patří k nejstarším druhům bank. První hypoteční banky v Anglii se snažily vysvobodit 

anglickou aristokracii ze správu lichvy zemědělskou bankou s papírovými penězi krytými 

pozemkovým vlastnictvím. Ve střední Evropě dozrávaly podmínky ke zřízení podobných 

společenstev v 18. století po škodách, které zemědělství způsobila sedmiletá válka. Úkolem 

bylo pomáhat půjčkami zajišťovanými hypotékou do jedné poloviny ceny půdy. Půjčovaly 

pouze svým členům.  

Funkcí je tedy poskytovat hypoteční půjčky na výstavbu, rekonstrukci, koupi. Jejich 

druhým hlavním obchodem je půjčování veřejným autoritám např. státu, samosprávným 

celkům. Absolutní objem obou skupin půjček však zaznamenává stálý růst viz Polidar (1999). 

 

 

Splátkové banky 

 
Splátkové banky jsou specializované podniky na poskytování spotřebních půjček 

obyvatelstvu. K těmto obchodům se někdy přiřazují i malé půjčky poskytované na splátkovém 

principu drobnějším podnikatelům. Jedná se o nejmladší odvětví bankovnictví. Průmysl byl 

základní oblastí, který se jako první začal věnovat úvěrovému obchodu. V období 

industrializace vznikly předpoklady pro organizovaný splátkový obchod. Druhou sférrou se 

stal obchod díky rozvoji výroby.  

První splátková banka vznikla v USA pod jménem Mercantile Credit Copany v roce 

1990. 

V Evropě vznikaly o něco později, a to ve 20. letech. Splátkové banky se vyvinuly 

jako specializované banky jen v některých zemích. U nás tyto banky nikdy nevznikly. 

Spořitelny plnily funkci splátkových obchodů.  

 Splátkové banky mají zvláštní strukturu aktiv a pasiv. Úvěry od ostatních bank jsou 

rozhodujícím zdrojem. Významnou část tvoří vklady obyvatelstva a vkladové listy. 

Spotřebitelské půjčky tvoří strukturu aktiv.  

 



Investiční banky 

 
V nejpřísnější definici, investiční bankovnictví je zvyšování fondů, proto banka je 

často nazývána “divizí investičního bankovnictví” (IBD).  

Originální účel investiční banky měl zvyšovat kapitál a radit v sloučeních a získáních 

a jiných korporačních finančních strategiích. Jako bankovnictví firmy zpestřily, investiční 

banky přišly vyplnit paletu rolí (seznam vzatý od švýcarského bankovního institutu): 

a) Zaručit se za a rozdělit nové bezpečnostní záležitosti, 

b) Nabízet makléřské firmě služby pro veřejnost a institucionální investory, 

c) Poskytovat radu ohledně financí ke společným klientům, obzvláště na 

bezpečnostních záležitostech,  

d) Výzkum poskytnutí finanční bezpečnosti k investorům            

 

Banky se speciálními funkcemi 

 
Jsou zakládány se specifickými cíli ve snaze podpořit rozvoj některé oblasti 

hospodářství. Plní politicko-ekonomické cíle. Jsou zakládány státem. Původním podnětem pro 

jejich vznik byly mimořádné stavy hospodářství např. obnova válkou zničeného hospodářství.  

Mezi banky se speciálními funkcemi patří: 

a) záruční a rozvojové banky (nesplňují podmínky pro poskytnutí klasického 

bankovního úvěru. Hlavní funkcí těchto bank je poskytování záruk třetí osobě za závazky 

klientů a přímá úvěrová podpora investičních záměrů klientů.) 

b) exportní banky  

Finanční zdroje pro úvěrové operace:  

a) výpůjčky na mezinárodních i domácích finančních trzích 

b) emisní obligace 

c) čistá inkasa z dříve realizovaných úvěrů 

d) diskontovaný prodej směnek 

c) konsolidační banky (banky, zpravidla ve vlastnictví státu, zakládané s cílem ozdravění 

bankovního sektoru.  

 



Příloha č. 3 

Počet a struktura banky v českých zemích v roce 1910 

Druh Počet v 

Čechách 

na Moravě ve Slezsku 

1. České akciové banky 12 10 2 0 

2. Zemské banky 6 2 2 2 

3. Filiálky a expozitury českých bank 33 20 12 1 

4. Německé akciové banky 10 4 6 0 

5. Filiálky a expozitury něm. bank 34 25 6 3 

6. Filiálky vídeňských bank 62 40 17 5 

7. Filiálky dalších bank R-U 21 14 4 3 

8. vedlejší úvěrové ústavy (s.r.o.) 62 48 12 2 

Celkem  240 163 61 16 

 
 

Příloha č. 4 

 Obtíže p ři porovnávání poplatk ů 
 

Porovnávání bankovních poplatků bývá velmi obtížné, přesto se objevují studie, které 

se o to pokoušejí. Jednu takovou, velmi rozsáhlou před nedávnem publikovala Evropská 

komise, o porovnání poplatků v České republice se pokusil server měšec.cz.  

Studie EK mapuje bankovní poplatky v EU. Jejím cílem bylo poznat strukturu, 

porovnatelnost, transparentnost rozptyl poplatků v EU i v rámci jednotlivých zemí.  

Bankovní a zejména běžné účty se staly nedílnou součástí života. Většina spotřebitelů 

dnes bez bankovního účtu umí jen těžko řídit své finanční toky. Zatímco v roce 2003 mělo 

běžný účet 80 % občanů starých zemí EU 15, v roce 2008 to bylo v celé EU 27 již 87 %. To 

je více, než činí procento občanů s telefonem. Avšak 29 % spotřebitelů v EU má potíže při 

porovnávání nabídek bank v oblasti běžných účtů, takže nejsou schopni vybrat ten, který je 

pro nejlepší. Jedna studie, zkoumající ceny elektronických finančních platebních nástrojů, tyto 

obtíže potvrdila. Ceníky mají pořád zamlčenou povahu, dokonce i pro odborníky, kteří 

výzkum provádí.  

Spotřebitelé v zásadě nevědí, za co platí jaké bankovní poplatky – ani dopředu před 

provedením transakce ani po ní. Přes tři čtvrtiny z nich neznají úrokovou sazbu svého 



běžného účtu a dvě třetiny netuší, kolik banka účtuje v případě neplánovaného přečerpání 

zůstatku do minusu.  

Komise zadala studie porovnávající strukturu a transparentnost poplatků na běžných 

účtech v členských zemích. Studie proběhla na vzorku 224 bank. Porovnání cen bylo založeno 

na čtyřech uživatelských profilech. Asi desetina bank neměla na internetu informace o 

poplatcích. Podle autorů nedostatečná transparentnost cen za služby a produkty téměř 

znemožňuje, aby klienti dokázali porovnat nabídku jednotlivých bank.  

Analýza ukazuje, že existují země, kde jsou soustavně vyšší ceny. Zejména jde o Itálii 

a Španělsko. Složitější a méně transparentní struktura poplatků je patrná ve Francii, 

Maďarsku a ve Španělsku. Nizozemsko používá roční fixní poplatky. Jednotný trh v EU ještě 

neexistuje. 

Česká republika má sedmé nejvyšší poplatky v EU. Češi v průměru za jeden účet 

v bance zaplatí na poplatcích 2375 Kč, v nejdražší Itálii 6325 Kč a v nejlevnějším Bulharsku 

675 Kč. Pro ČR jsou podle Bruselu typické vyšší poplatky za správu účtu. Na druhou stranu 

však české banky patří k těm, jejichž poplatky nepatří v rámci unie mezi ty nejvíce 

netransparentní.  

Zdroj: měsíčník Bankovnictví 11/2009 

Pořadí zemí bankovních poplatků pro retailové klienty 

Skupina 1 – nejdražší: 

a. Itálie 

b. Španělsko 

c. Lotyšsko 

           Skupina 2 – dražší: 

d. Francie 

e. Rakousko  

f. Finsko 

          Skupina 3 – méně drahé: 

g. ČR 

h. Slovinsko 

i. Německo 

j.  Řecko 

 

Zdroj: www.bankovnictví.ihned.cz 

 


