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ANOTACE 

Předložená práce je zaměřena na produkty České spořitelny, zejména na studentské 

účty a jejich porovnání s jinými konkurenčními bankami. Práce nabízí ale i náhled na účty 

pro fyzické osoby či děti, které tato banka nabízí. První část je věnována všeobecně 

bankovním institucím, zákonu o bankách a bankovnímu systému. Poté se věnuje historii a 

charakteristice této instituce a nakonec podává přehled o jednotlivých produktech a 

porovnává je s příslušnými produkty u ostatních vybraných bank. 
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SUMMARY 

Submitted work is focused on products of Česká spořitelna, particulary on student 

accounts and their comparison with other competing banks. Work but also offers insight on 

accounts for individuals or children, which this bank offers. First part is devoted generally 

to bank institutions, bank law and banking system. Then look at the history and 

characteristics of this institution and finally gives an overview of each products and 

compares them with the products of other selected banks. 
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1 Úvod 

V dnešní době skoro každý z nás vlastní nějaký běžný účet. Je vyžadován při výplatě 

mzdy, při zasílání stipendií pro studenty nebo také při některých odchozích platbách, které 

nelze realizovat jinak, než prostřednictvím bezhotovostních transakcí. V mnoha případech 

se jedná o zjednodušení platebního styku, o bezpečnost či jakýsi trend moderní doby. 

Studenti středních a vysokých škol jsou pro banky velmi lákavou cílovou skupinou. Banky 

jim proto nabízejí zvýhodněné studentské účty a doufají, že i po ukončení studia zůstanou 

nadále jejich klienty. Snaží se zaujmout vyšším úročením uložených prostředků oproti 

běžným osobním účtům, slevami na poplatcích, bonusy v podobě příspěvků za platnou 

kartu ISIC nebo nezpoplatněným vedením internetového bankovnictví, které studenti hojně 

využívají z důvodu rychlého přístupu přes internet. 

Téma bakalářské práce, týkající se studentských účtů jsem si vybrala právě proto, že 

studentem jsem a přes účet realizuji většinu svých platebních transakcí, jako jsou platby u 

obchodníků, výběry z bankomatů nebo placení telefonních či jiných poplatků. Ve své práci 

podávám přehled o vybraných účtech, které jsou v současnosti pro studenty na našem trhu 

k dispozici. Myslím si, že v mnoha případech jsou poplatky v bankách příliš vysoké a 

pokládám tak za důležité vhodně zvolit účet, který bude odpovídat našim skutečným 

požadavkům, z hlediska služeb, které budeme využívat a co nejnižších poplatků s nimi 

spojených. Není přece potřeba platit za služby, které nikdy nevyužijeme. Naštěstí si ve 

většině případů můžeme účet nastavit na míru tak, jak nám každému z nás vyhovuje. 

Efektivní je také využívání nejrůznějších bonusů, například v podobě slev při placení u 

vybraných obchodníků, proto je ovšem nutností znát podrobnější informace o jednotlivých 

účtech, jelikož každý z nich nabízí něco jiného a banky se v nabídce těchto služeb 

předbíhají. V jednotlivých kapitolách své práce uvádím popis daných účtů, jejich výhody a 

přehled nejdůležitějších poplatků, které platíme v souvislosti s běžným užíváním účtu. Na 

základě tohoto přehledu provedu vyhodnocení. 

Teoretickou část své práce věnuji bankám jako takovým, bankovnímu systému a 

samotné charakteristice a historickému vývoji České spořitelny, jakožto banky, která je 

hlavní pro mou bakalářskou práci. 
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2 Banky a bankovní systém 

2.1 Obchodní banky 

Obchodní banky jsou jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé 

tržní ekonomice. Banky jako takové můžeme v podstatě brát jako podniky, které mají ve 

srovnání s podniky v jiných odvětvích ekonomiky celou řadu specifických rysů, 

projevujících se v jejich postavení a celkovém významu v ekonomice. Na činnost bank se 

vztahují také odlišná pravidla oproti obecné úpravě podnikání. Základní cíl činnosti banky 

je však stejný jako u kteréhokoliv jiného podniku, ať už jej definujeme jako maximalizaci 

tržní ceny akcií či dosažení maxima zisku. K vymezení pojmu banky přistupujeme 

nejčastěji ze dvou základních hledisek, a to z hlediska funkčního a hlediska právního. 

Z funkčního hlediska je banka charakterizována jako druh finančního zprostředkovatele, 

jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými 

ekonomickými subjekty, toto hledisko nám však jednoznačně nevymezuje, kdy je daný 

podnik bankou a kdy nikoliv, proto existuje zcela jednoznačné právní vymezení banky, 

které uvádím níže [3]. 

2.2 Český zákon o bankách 

Co se týče našeho zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách, který vychází při definici banky 

z příslušné směrnice Evropské unie, musí banky splňovat čtyři základní podmínky: 

• jedná se o právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciové 

společnosti; 

• přijímají vklady od veřejnosti, přičemž vkladem rozumíme svěřené peněžní 

prostředky, představující závazek vůči vkladateli na jejich výplatu; 

• poskytují úvěry, za které považujeme v jakékoli formě dočasně poskytnuté peněžní 

prostředky; 

• k výkonu svých bankovních činností mají bankovní licenci, kterou uděluje Česká 

národní banka při splnění jejich poměrně náročných podmínek. 
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2.3 Základní funkce bank 

Úloha bank v tržní ekonomice je velmi různorodá a v mnoha směrech nezastupitelná. 

Za standardní základní funkce banky můžeme označit:  

• finanční zprostředkování; 

• emisi bezhotovostních peněz; 

• provádění platebního styku; 

• zprostředkování finančního investování na peněžním a kapitálovém trhu. 

Při finančním zprostředkování jsou banky nejdůležitější institucí, která se snaží 

umisťovat získaný kapitál tam, kde přináší při dané míře rizika nejvyšší zhodnocení. Tento 

princip vytváří podmínky pro přelévání peněžních prostředků do těch oblastí, oborů či 

podniků, kde je jejich zhodnocení nejvyšší, a tudíž nejefektivnější. Co se týče emise 

bezhotovostních peněz, banky mohou emitovat, čili vydávat bezhotovostní peníze, tj. 

peníze v podobě zápisů na bankovních účtech. U hotovostních peněz je ale jedinou 

institucí, která může emitovat v našem státě peníze centrální banka. Za další základní 

funkci považujeme provádění platebního styku. Banky tím, že vedou účty pro velký počet 

svých klientů, mohou provádět jejich vzájemné platby pouhým účetním převodem bez 

potřeby převodu peněz. Bezpečný, rychlý a relativně levný platební styk je jednou ze 

základních podmínek zdravého vývoje ekonomiky. Zprostředkování finančního 

investování spočívá v tom, že banky pro své klienty na jedné straně provádějí emisi 

cenných papírů, na straně druhé potom zprostředkovávají i jejich nákupy, popř. jiné 

investiční obchody, jako např. úschovu a správu aktiv nebo obchody s finančními deriváty 

[3]. 

2.4 Bankovní systém a formy jeho uspořádání 

Bankovní systém v zemi tvoří centrální banka a souhrn bank působících v této zemi, 

jejich vzájemné vztahy a rovněž jejich vztahy k okolí, např. podnikovému sektoru, 

domácímu sektoru, státu či zahraničí. Funkce a způsob fungování bankovního systému 

jsou determinovány zejména existujícím ekonomickým prostředím v dané zemi, ale i 

tradicí, zapojením země do mezinárodní spolupráce aj. 
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Bankovní systém může být uspořádán na různých principech. Obvykle se bankovní 

systémy rozdělují na jednostupňové a dvoustupňové podle toho, zda je či není 

institucionálně oddělena centrální banka se svými makroekonomickými funkcemi od 

obchodních bank a na systémy univerzální a oddělené podle toho, zda je či není 

institucionálně odděleno komerční a investiční bankovnictví. 

Dnešní moderní bankovní systémy ve vyspělých zemích jsou založeny na 

dvoustupňovém principu. Makroekonomickou funkci zde zabezpečuje centrální banka, a 

naopak mikroekonomická funkce je doménou sítě komerčních bank, které provádějí svou 

činnost na ziskovém principu. Jednostupňové bankovní systémy historicky předcházely 

dvoustupňovým. V jejich rámci neexistovala centrální banka, veškeré bankovní činnosti 

byly prováděny komerčními bankami a to včetně emise hotovostního oběživa. Za zvláštní 

formu jednostupňového bankovního systému je možné považovat ten, který existoval 

v centrálně plánovaných ekonomikách. Byl založen na tom, že makroekonomická a 

mikroekonomická funkce byly spojeny do jedné banky, tzv. „monobanky“. Peníze a banky 

v tomto systému hrály druhořadou roli, prakticky veškerá činnost byla determinována 

pasivním naplňováním direktivního centrálního plánu. 

Model univerzálního bankovnictví je založen na tom, že banky mohou poskytovat 

celou paletu bankovních produktů, to znamená jak klasické produkty komerčního 

bankovnictví, zejména přijímání vkladů, poskytování úvěrů a zprostředkování platebního 

styku, tak i produkty investičního bankovnictví jako jsou emisní obchody, obchody 

s cennými papíry, majetkovou správu aktiv, fúze či akvizice. Univerzální bankovní systém 

nevylučuje určitou specializaci některých bank, ať již na základě jejich vlastního 

rozhodnutí nebo na základě zvláštní právní úpravy. Model odděleného bankovnictví je 

založen na institucionálním oddělení komerčního a investičního bankovnictví. Za typický 

příklad odděleného bankovnictví bývají označovány Spojené státy, kde byl legislativně 

zaveden jako reakce na hospodářskou krizi v roce 1929. Postupem času však docházelo i 

v USA ke stírání hranic mezi komerčním a investičním bankovnictvím a v současné době 

zde již legislativní překážky pro univerzální bankovnictví neplatí [3]. 
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2.4.1 Český bankovní systém 

Bankovní systém v České republice jako členské země Evropské unie je determinován 

principy, které jsou obsaženy ve směrnicích EU upravujících činnost bank a celého 

bankovního systému. Do roku 1990 byl u nás zavedený jednostupňový bankovní systém, 

vyznačující se  výrazným monopolem státní banky československé. Dnešní bankovní 

systém je založen na principu dvoustupňového univerzálního bankovnictví s existencí 

určitých specializovaných bank. Základní složkou českého bankovního systému jsou 

obchodní banky jako podnikatelské subjekty a centrální banka ČNB, která je státní institucí 

a je tak nepodnikatelským subjektem. 

Banky v České republice, které dominují svým podílem, jsou tři: Česká spořitelna,                 

a. s., Československá obchodní banka (ČSOB), a. s., a Komerční banka, a. s. Za banky 

specializované lze považovat stavební spořitelny. Jejich vznik je vázán na udělení 

bankovní licence, okruh jejich činností je však omezen výhradně na tzv. stavební spoření a 

související produkty. To znamená, že přijímají účelové vklady a v návaznosti na tyto 

vklady a při splnění stanovených podmínek poskytují účelové stavební úvěry. Kromě 

stavebních spořitelen, jejichž specializace vyplývá přímo ze zákona o stavebním spoření, 

existují i další specializované banky, které se záměrně omezují pouze na určitý druh 

bankovní činnosti. Do této kategorie patří následující banky: Českomoravská záruční a 

rozvojová banka, jejímž hlavním posláním je podpora malých a středních podniků, kterou 

provádí zejména prostřednictvím poskytování cenově zvýhodněných záruk za úvěry 

poskytované komerčními bankami. Česká exportní banka se základním posláním podpory 

vývozu prostřednictvím poskytování státem zvýhodněného financování a to zejména 

z hlediska doby splatnosti úvěrů a výše úrokových sazeb. 

Stále větší význam v českém bankovnictví hrají i pobočky zahraničních bank, které po 

vstupu ČR do EU mohou být bankami z jiných členských zemí u nás zakládány na základě 

jednotné bankovní licence.  Za součást bankovního systému je třeba považovat i spořitelní 

a úvěrní družstva, která však dosud naše legislativa za banky nepovažuje, protože podléhají 

speciálnímu zákonu. Ten však zejména v důsledku harmonizace s legislativou EU pro 

oblast bankovnictví je dnes založen na shodných principech jako zákon o bankách. Vznik 

nových družstevních záložen u nás byl umožněn od 1. ledna 1996. Po jejich rozsáhlých 
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problémech v letech 1999 – 2000 došlo k výraznému snížení jejich počtu i snížení 

celkového objemu bilanční sumy [3]. 

3 Charakteristika České spořitelny 

3.1 Historický vývoj 

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

nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později 

československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová 

společnost. O jejím pevném postavení na trhu hovoří to, že má nyní přes 5 milionů klientů. 

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, což je jeden z největších 

poskytovatelů finančních služeb a také vedoucí retailová banka ve střední Evropě a 

společně se svými partnery mají silnou tržní pozici v nabídce produktů drobného 

bankovnictví, ve financování nemovitostí, v obchodě s privátními klienty a ve službách pro 

malé a střední podniky. 

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy 

a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a 

v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Česká spořitelna již vydala více než 3 

miliony platebních karet, disponuje sítí 655 poboček a provozuje více než 1190 

bankomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné 

obchodníky s cennými papíry [5]. 

3.2 Ocenění a spolupráce s ostatními organizacemi 

V roce 2009 získala Česká spořitelna v soutěži Fincentrum Banka roku titul Banka 

roku, v hlasování veřejnosti byla zvolena Nejdůvěryhodnější bankou roku a titul Bankéř 

roku získal generální ředitel Gernot Mittendorfer. Titul Nejdůvěryhodnější banka roku 

obhájila Česká spořitelna již pošesté v řadě. Dalším oceněním je také titul Banka roku pro 

Českou republiku, a to v mezinárodní soutěži časopisu The Banker, konané v Londýně. 

Tato soutěž oceňuje působení bankovních institucí v zemích celého světa. 
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Česká spořitelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu 

spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, 

občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2002 se 

stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž účelem je podpora projektů v oblasti 

kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, 

komunálních aktivit, sportu a ekologie. Z prostředků nadace jsou finančními dary 

podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako např. Charita Česká 

republika, Život 90, Sananim, Nadační fond Livie a Václava Klausových, Nadace VIA 

nebo Nadace Partnerství. Od roku 2005 zapojuje Česká spořitelna do charitativních aktivit 

svoje klienty v rámci věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti 

své body za platby kartou věnovat na vybrané charitativní projekty. Od roku 2007 

umožňuje Česká spořitelna všem svým zaměstnancům věnovat dva pracovní dny v roce na 

charitativní a obecně prospěšné účely. V lednu 2008 stála u zrodu Poradny při finanční 

tísni, nezávislé organizace, prvním svého druhu v ČR. 

Jako první komerční instituce v České republice ustanovila Česká spořitelna institut 

ombudsmana, ochránce práv klientů, prostřednictvím kterého buduje dlouhodobé a kvalitní 

vztahy s klienty. Zcela nový přistup k poskytování služeb, s důrazem na rozvoj moderních 

komunikačních nástrojů jí umožňuje rychle a efektivně reagovat na požadavky trhu. 

Dceřinými společnostmi České spořitelny jsou Brokerjet České spořitelny, Erste 

Corporate Finance, Factoring České spořitelny, GRANTIKA České spořitelny, 

INFORMATIKA České spořitelny, PARTNER České spořitelny, Penzijní fond České 

spořitelny, Realitní společnost České spořitelny, REICO České spořitelny, Stavební 

spořitelna České spořitelny a sAutoleasing [5]. 
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Tabulka 1 Základní fakta k 30. 10. 2009 
 

Aktiva celkem 856,7 mld. Kč 

Počet klientů České spořitelny 5 275 790 

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví 1 236 725 

Počet poboček 655 

Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny 

České spořitelny 
10 877 

Počet karet 3 268 307 

Počet bankomatů 1 195 

Zdroj: [5] 

4 Produkty České spořitelny 

Největší zastoupení, co se týče služeb, představují u České spořitelny osobní účty a 

nejrůznější spořící účty. Osobní účty představují řešení pro každého, kdo si chce zařídit 

vlastní konto a chce si zde nechávat zasílat peníze a taktéž bude realizovat své platby. 

K dispozici jsou samozřejmě varianty pro dospělé, studenty či děti. Studenti jej nejvíce 

využijí pro výplatu stipendií nebo peněžních částek za odvedenou práci na brigádách. 

Dětem jsou tyto účty zřizovány především za účelem zasílání kapesného, ale také pro ně 

představují určitou zodpovědnost v hospodaření s penězi. K osobnímu účtu je poskytována 

platební karta pro bezhotovostní platby. 

U osobního účtu si lze pořídit i doprovodné služby, jako je např. kreditní karta 

s možností čerpání určité částky či tzv. kontokorent. Obojí je výhodné v případě, pokud 

potřebujete menší finanční obnos, jímž v dané době na svém účtu zrovna nedisponujete. 

V dnešní uspěchané době ocení zákazníci také Servis 24, díky kterému mají zákazníci 

24 hodinový přístup ke svým účtům a mohou jej tak ovládat z pohodlí svého domova.  

Stačí k tomu mít jen připojení na internet. V případě potřeby tak můžete okamžitě zjistit 

historii a údaje týkající se vašich transakcí. 



Kamila Modelská; Studentské účty 

 

2010  9 

 

Pestrou nabídku představují i účty spořící počínaje spořením pro nejmenší a konče 

penzijními fondy. Rodiče tak mohou již po narození svých dětí zajistit jejich budoucnost a 

to prostřednictvím známého stavebního spoření nebo díky dětské vkladní knížce. Stavební 

spoření si samozřejmě může klient sjednat v každém věku. Pro pracující je pak výhodné 

zažádat i o zřízení penzijního připojištění. A pro odvážné klienty je připraven i program 

investování, čímž lze účinně zhodnotit své peníze. Pro všední události je rozumné pořízení 

pojištění, jehož nejrůznější typy může Česká spořitelna klientovi poskytnout. 

Na Českou spořitelnu se ale také obracejí klienti s žádostí o hypotéku nebo půjčku. I 

v této oblasti nabízí ústav své špičkové služby, od poradenství, přes vyřízení hypotéky či 

půjčky, až po vyplácení peněz. Zaměstnanci, kteří prošli odborným školením, tak nabídnou 

ideální řešení pro každého, kdo si potřebuje půjčit na nové bydlení, přestavbu nebo na 

jinou konkrétní věc [6]. 

Mezi 3 základní osobní účty pro fyzické osoby patří: 

1. Osobní účet České spořitelny, nabízený ve třech variantách: 

Standard 

K tomuto produktu si můžete vybrat některou z debetních mezinárodních 

embosovaných karet (Visa Classic Partner, MasterCard Standard Partner) a získáte tak 

slevy při nákupech u vybraných obchodníků v programu Partner. Další možností jsou 

elektronické debetní karty (Maestro, Visa Electron). Za platby kartou získáváte odměny a 

možnost převedení odměn na charitativní účely. 

Co se týče bankomatů, máte k dispozici největší síť těchto zařízení v České republice a 

navíc zde platí neomezený počet výběrů, a to bez poplatku. 

K produktu patří Servis 24 - telefonní a internetové bankovnictví a platby v rámci 

České republiky zdarma bez poplatků za jednotlivé transakce. Povolené přečerpání účtu, 

tzv. kontokorent můžete využít až do výše 20 tis. Kč. K výhodám patří i zjištění zůstatku 

na účtu pomocí SMS zprávy, která je zdarma, podmínkou je však aktivace služby Servis 

24. 
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Plus 

K produktu Plus si vybíráte prestižní karty Visa Gold Partner, MasterCard Gold 

Partner, jakožto embosované mezinárodní debetní karty s vysokými limity a výběry 

z bankomatu. Rovněž zde platí slevy při nákupu u vybraných obchodníků a odměny za 

platby kartou s možností převedení na charitativní účely. Platby v rámci České republiky 

probíhají zdarma. 

U spořícího plánu je zvýhodněné úročení zůstatku na Osobním účtu České spořitelny 

až 2,5 % p. a. Prostředky nejsou vázány a máte je tak kdykoliv k dispozici. 

Speciál 

Zde je důležité pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje, které Vám zajistí až 5 tis. 

Kč měsíčně k Vašemu sníženému příjmu v případě nezaměstnanosti a pracovní 

neschopnosti a až 50 tis. Kč v případě trvalé invalidity nebo smrti. Další službou je 

cestovní pojištění pro cesty do zahraničí s trvalou platností po celém světě a pojistným 

krytím léčebných výloh až 3 mil. Kč a širokým rozsahem dalšího pojistného krytí. 

Důležitou výhodou je pojištění platební karty, která Vám zajistí náhradu prostředků 

z neoprávněných transakcí kartou až do výše 60 tis. Kč, dále úrazové pojištění 

s odškodným až 300 tis. Kč v případě trvalých následků úrazu nebo asistenční služby pro 

motoristy a domácnosti, které Vám zajistí okamžitou pomoc při poruše automobilu či 

havárie v domácnosti. 

2. Exclusive konto, jako společná nabídka produktů a služeb, jehož součástí je 

zdarma: 

Sporožirový účet 

Pod toto spadá vedení sporožirového účtu, vyhotovení výpisu, zřízení trvalého příkazu 

(trvalý příkaz k úhradě, trvalý příkaz k regulaci zůstatku na účtu, souhlas s inkasem a 

trvalý příkaz k inkasu), změna a zrušení trvalého příkazu prostřednictvím přímého 

bankovnictví. Součástí sporožirového účtu jsou dvě karty. První karta je dle výběru ze 
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všech mezinárodních karet České spořitelny pro soukromou klientelu, včetně karet typu 

Gold (vyjma karet typu Gold Partner či Student+) a druhá je totožná, avšak zde nepatří 

karta typu Gold. Dále 10 výběrů ze sporožirového účtu debetní kartou z bankomatu České 

spořitelny, správa a vedení kartového účtu ke kreditní kartě, platba kartou u obchodníka 

anebo dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu. 

Přímé bankovnictví 

Zde se jedná o zřízení a vedení již známé služby Servis 24 (Telebanking, 

Internetbanking, GSM banking) a 10 transakcí na sporožirovém účtu zadaných 

prostřednictvím těchto služeb. 

Dále k účtu Exclusive patří slevový program Partner, Bonus Program, zřízení a vedení 

kontokorentu, zvýšení úvěrového rámce a zřízení běžného účtu v cizí měně. 

3. Sporožirový účet 

Tento produkt je určen pro jednoduchou a efektivní správu osobních a rodinných 

financí s širokou škálou navazujících produktů a služeb. 

K základním operacím s produktem patří hotovostní vklady na přepážkách České 

spořitelny, hotovostní výběry z bankomatů nebo na přepážkách, platby za zboží a služby u 

obchodníků prostřednictvím široké škály platebních karet, bezhotovostní úhrady plateb 

pomocí jednorázových příkazů v České republice i do zahraničí, bezhotovostní úhrady 

pravidelně se opakujících plateb pomocí trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem 

(SIPO, telefon, pojistné, plyn, elektřina, televize, nájem atd.) a změna disponujících osob. 

4.1 Porovnání bankovních produktů pro mládež a studenty v ČS a 

jiných bankách 

Nyní představím produkty, které jsou stěžejní pro moji bakalářskou práci, jedná se o 

produkty určené pro mladé lidi a studenty. Představím ale i produkt pro ty nejmenší z nás, 

který nabízí Česká spořitelna - účet Junior. Následně provedu srovnání studentských 

produktů na základně vytvořené tabulky. Porovnávat budu z hlediska běžných poplatků, 

spojených s užíváním účtu a úročení. 
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4.1.1 Osobní účet Junior 

Komu je určen: 

- dětem od 8 let k datu dovršení 15 let věku dítěte – nezletilým občanům České 

republiky/cizím státním příslušníkům.  

Charakteristika a popis produktu:  

Produkty a služby poskytované k tomuto účtu jsou do tří skupin: 

- Standard; 

- Plus; 

- Speciál. 

Klient resp. rodič (zákonný zástupce) si tak sám volí, co mu vyhovuje. Zákonný 

zástupce může majiteli účtu dítěti povolit provádění výběrů hotovosti na pobočce nebo 

provádění jednorázových příkazů, výše vkladů a výběrů je však omezena částkou 10 000 

Kč za kalendářní měsíc. 

Součástí Osobního účtu Junior je vždy zdarma vedení sporožirového účtu, vyhotovení 

měsíčního papírového výpisu, zřízení a vedení vkladového účtu a zřízení trvalých příkazů 

nebo souhlasů s inkasem. 

Standard 

Tomuto produktu přísluší mezinárodní elektronická karta Visa Electron nebo Maestro a 

možnost nastavení limitu pro výběr z bankomatů. Tyto výběry jsou zdarma a jsou početně 

neomezené. Neomezený je i počet vybraných typů transakcí v Kč v rámci České 

spořitelny. Rychlé informace o zůstatku na účtu podávají nám již známé zůstatkové SMS, 

které jsou i v tomto případě zdarma. Majitelé Osobního účtu České spořitelny mohou tyto 

SMS využívat i bez aktivace služby Servis 24. 
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Plus 

I zde platí neomezený počet bezhotovostních transakcí v Kč v rámci České spořitelny i 

do či z jiné banky v České republice bez poplatků za jednotlivé transakce. U produktu Plus 

dochází k zvýhodněnému úročení zůstatku na Osobním účtu a tyto úročené prostředky jsou 

kdykoliv k dispozici. 

Speciál 

Specifickým rysem pro tento produkt je cestovní pojištění pro cesty do zahraničí 

s trvalou platností po celém světě a pojistným krytím léčebných výloh až 3 mil. Kč, 

úrazové pojištění s odškodným až 300 tis. Kč v případě trvalých následků úrazu a až 300 

Kč denně jako odškodné při léčení úrazu doma nebo při hospitalizaci v nemocnici a 

důležité pojištění karty a osobních věcí. U neoprávněných transakcí Vám tak náleží 

náhrada prostředků až do výše 60 tis. Kč a náhrada nákladů za ztracené či odcizené osobní 

věci spolu s kartou (klíče, doklady, peněženka). Toto lze sjednat ke kterékoliv kartě.  

Výhody: 

- svoboda při výběru produktů, které Vaše dítě skutečně potřebuje; 

- dítě získává samostatnost a zodpovědnost při hospodaření s penězi; 

- ideální nástroj pro příjem kapesného; 

- jedná se o účet, který může být nastaven na míru jeho věku a potřebám; 

- možnost úhrady některých výdajů souvisejících s jeho aktivitami přímo z účtu; 

- zvýhodněné úročení uložených prostředků a to i bez spořícího plánu; 

- automatický převod na Osobní účet České spořitelny Student při dosažení věku 

15 let beze změny čísla účtu. 
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4.1.2 Osobní účet Student České spořitelny 

Komu je určen: 

- studentům denního studia na všech typech škol od 15 let do dosažení 30 let věku, a 

to: českým studentům studujícím v České republice nebo zahraničí a zahraničním 

studentům studujícím v České republice. 

Charakteristika a popis produktu:  

Produkty a služby jsou opět rozděleny, a to na: 

- Standard; 

- Plus; 

- Speciál. 

Součástí účtu Student jsou 3 produkty Standard dle Vaší nabídky, vedení 

sporožirového účtu, vyhotovení měsíčního papírového nebo elektronického výpisu, zřízení 

a vedení vkladového účtu a zřízení trvalých příkazů nebo souhlasů s inkasem. 

Standard 

Vybrat si můžete z embosovaných karet bez jakýchkoliv podmínek již od 15 let (Visa 

Classic Partner, MasterCard Standard Partner), získáváte tak slevy při nákupech kartami 

Partner u vybraných obchodníků a také odměny za platby kartou a rovněž převedení 

odměn na charitativní účely. 

Samozřejmostí je neomezený počet výběrů z bankomatu České spořitelny bez poplatků 

za jednotlivé výběry. Platby v rámci České republiky jsou také zdarma. Služba Servis 24 

Vám poskytuje Telebanking, Internetbanking a GSM banking. Kontokorent umožňuje 

přečerpání až do výše 25 tis. Kč. 
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Plus 

Do nabídky Plus zařazuje Česká spořitelna výběr z prestižních karet Gold Partner (Visa 

Gold Partner, MasterCard Gold Partner). Nabízí vysoké limity pro platby kartou a výběry 

hotovosti z bankomatu, slevy při nákupu u vybraných obchodníků a odměny za platby 

kartou. 

Známé platby v rámci České republiky probíhají zdarma a je jich neomezený počet. 

Výhodný je i spořící plán nabízející zvýhodněné úročení zůstatku na Osobním účtu České 

spořitelny až 2,5 % p. a. Tyto prostředky nejsou vázány. 

Speciál 

V nabídce Speciál je důležité vyzdvihnout cestovní pojištění pro cesty do zahraničí a 

pojištění krytím léčebných výloh až do 3 mil. Kč, úrazové pojištění s odškodným až 300 

tis. Kč v případě trvalých následků úrazu, pojištění platební karty, které i zde zajistí 

náhradu prostředků z neoprávněných transakcí kartou až do výše 60 tis. Kč nebo pojištění 

schopnosti hradit pravidelné výdaje, právní ochranu, kterou Vám zajistí servis v případě 

reklamací zboží a služeb a nemovitostí a v neposlední řadě asistenční služby pro motoristy 

a domácnosti. 

Výhody: 

- výběr produktů dle potřeby; 

- nastavení účtu se může kdykoliv změnit; 

- 3 produkty (Standard) dle volby zdarma; 

- zdarma vedení účtu, nastavení trvalých transakcí a vkladový účet; 

- příspěvek na ISIC kartu 200 Kč ročně; 

- platby v rámci České republiky zdarma; 

- pomoc v nepříjemných životních situacích díky doplňkovým produktům Speciál. 
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4.1.3 Konto Genius Student GE Money Bank 

Komu je určeno: 

- studentům ve věku od 15 do 27 let. 

Charakteristika a popis produktu:  

Bezplatným zřízením účtu získáváte zdarma platební kartu MasterCard Standard, 

MasterCard Internet či Maestro. Přímé bankovnictví formou Internet Banka, Telefon 

Banka nebo Mobil Banka. 

Vedení účtu i jeho zrušení je zdarma. Potvrzení o studiu se dokládá pouze 2x za celou 

dobu vedení účtu. Zdarma jsou výběry z bankomatů sítě GE Money Bank. Elektronické 

výpisy jsou také zdarma.  O dění na účtu máte kompletní přehled prostřednictvím SMS 

zpráv. 

V případě, že doporučíte tento účet až 3 kamarádům, kteří si následně účet u GE 

Money Bank založí, můžete získat až 900 Kč. Při dosažení věku 27 let nebo v případě, že 

klient nepředloží ve věku 20. a 24. let potvrzení o studiu, je účet Genius Student 

automaticky převeden na výhodný účet Genius Active se zachováním čísla účtu. 

Výhody: 

- zřízení, vedení a zrušení účtu zdarma; 

- pravidelná měsíční odměna 0,4 – 0,6 % z platby kartou; 

- odměna až 900 Kč za doporučení účtu pro kamarády, kteří si založí konto u GE 

Money Bank. 

4.1.4 Konto G2 Komerční banky 

Komu je určeno: 

- mladým lidem ve věku 15 – 19 let včetně; 

- studentům ve věku od 20 – 30 let, pokud jsou studenty řádného studia. 
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Charakteristika a popis produktu:  

Konto G2 se nabízí ve dvou možných variantách:  

- základní balíček konta G2; 

- nadstandardní balíček konta G2. 

Základní balíček konta G2 

V základním balíčku tohoto konta získáváte zdarma běžný účet v Kč s možností jít do 

mínusu až do výše 20 000 Kč, mezinárodní elektronickou platební kartu Maestro, 1 výběr 

z bankomatů KB touto kartou měsíčně zdarma, mobilní bankovnictví Mobilní banka, 

pohodlný přístup k účtu prostřednictvím internetu. Výhodou je i zasílání e-mailu o 

zůstatcích na účtu. Při založení konta navíc získáte za platnou kartu ISIC bonus 200 Kč. 

Pro aktivní uživatele konta je připraven roční bonus 333 Kč. Stačí jen pravidelně alespoň 

jednou měsíčně platit kartou u obchodníků nebo třeba dobíjet mobil v bankomatu.  I tato 

banka nabízí ke svému kontu slevy u vybraných obchodních partnerů. 

Nadstandardní balíček konta G2 

Tomuto balíčku náleží všechny produkty a služby základního balíčku. Navíc získáváte 

embosovanou mezinárodní kartu MasterCard s cestovním pojištěním v rámci karty zdarma, 

všemi výběry z bankomatů KB touto kartou zdarma a 1 výběrem měsíčně z bankomatů 

v zahraničí touto kartou zdarma. 

Svůj účet plnohodnotně ovládáte pomocí bankovnictví Mojebanka, díky němuž můžete 

obsluhovat svoje peníze a nejste tak závislí na otevírací době pobočky.  

Dále získáte virtuální platební kartu e-Card pro bezpečné platby na internetu.  

Výhody: 

- široká nabídka služeb v rámci konta zdarma; 

- bonus pro aktivní uživatele; 

- bonus za platnou ISIC kartu; 

- zajímavé slevy v oblasti cestování a vzdělávání. 
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4.1.5 Studentské konto Plus ČSOB 

Komu je určeno: 

- mladým lidem ve věku 15 -28 let. 

Charakteristika a popis produktu:  

Při zřízení tohoto konta získáte běžný účet v Kč s měsíčním zasíláním výpisů, které 

vám umožní provádět platební styk prostřednictvím jednorázových a trvalých příkazů 

k úhradě či plateb SIPO. Konto nabízí mezinárodní platební kartu Visa Classic Student a 

povolené přečerpání účtu až do výše 20 000 Kč. Klasicky je v nabídce i ČSOB 

elektronické bankovnictví k obsluze účtu z počítače nebo mobilního telefonu. Zdarma jsou 

všechny tuzemské odchozí platby (přes ČSOB InternetBanking 24 nebo ČSOB Mobil 24), 

tuzemské příchozí platby, výběry z bankomatů a neomezený počet e-mailových zpráv o 

pohybech na účtu a transakcích platební kartou. 

Výhody: 

- povolené přečerpání účtu až do výše 20 000 Kč pro studenty VŠ/VOŠ; 

- zdarma všechny příchozí a odchozí elektronické platby; 

- embosovaná platební karta s neomezeným počtem výběrů z bankomatů ČSOB 

v ČR; 

- automatický přechod na ČSOB Konto po dovršení věku 28 let. 
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Tabulka 2 Přehled úročení a poplatků jednotlivých bank 

Položka 

Osobní účet 
Student České 

spořitelny 
(Standard) 

Konto Genius 
Student GE Money 

Bank 

Konto G2 
Komerční 

banky 

Konto Plus 
ČSOB 

 

Úročení účtu 0,01% 0,10% 0,20% 0,01% 

 

Vedení účtu 

záleží na počtu 
vybraných služeb, 
0-3 služby vedení 

zdarma 

zdarma 
zdarma, 

nadstandard 
20Kč 

do 19 let 
zdarma, pak 

50Kč 

 Vyhotovení měsíčního 
výpisu z účtu: a) papírově 

12 Kč 10 Kč 
zdarma při 
pohybu na 

účtu 
10 Kč 

 

b) elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma 

 Vklad na účet na 
přepážce 

8 Kč 6 Kč zdarma 9 Kč 

 Výběr z účtu: a) na 
přepážce 

53 Kč1) 60 Kč 60 Kč 60 Kč 

 

 b) z vlastního bankomatu 6 Kč zdarma 

1x měsíčně 
zdarma, pak 

5kč, 
nadstandard 

zdarma 

zdarma 

 c) z bankomatu jiných 
bank 

25 Kč + 0,25 % z 
vybrané částky 

35 Kč 35 Kč 30 Kč 

 Zřízení trvalého příkazu-
elektronicky 

zdarma zdarma zdarma zdarma 

 

Max. výše kontokorentu 
25 000 Kč 10 000 Kč 20000 Kč2) 20 000 Kč 

 
Roční úrok za 
kontokorent 

18,90% 17,90% 12% 17,90% 

 Zdroj:[vlastní zpracování] 

                                                           
1 ) při výběru do 15 000 Kč poplatek 45 Kč, nad 15 000 Kč 15 Kč, nad 500 000 Kč 15 Kč, navíc je účtována 
účetní položka 8 Kč 
  

2 ) studenti středních škol - 5 000 Kč, studenti 1. ročníku VŠ/VOŠ - 10 000 Kč, studenti 2. a vyššího ročníku 
VŠ/VOŠ - 20 000 Kč 
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5 Vyhodnocení 

5.1 Poplatky 

Podle zhotovené tabulky můžu vypozorovat následující: 

Jedním z nejdůležitějších atributů, podle kterých si studenti vybírají účet, je 

každopádně poplatek za jeho vedení. U všech 4 bank se nabízejí varianty zdarma, avšak u 

některých toto platí pouze za určitých podmínek. Zcela zdarma je pouze vedení účtu u GE 

Money Bank a konta G2 Komerční banky, zde je ale výhodné sjednání balíčku nadstandard 

za měsíční platbu 20 Kč, protože se v něm nabízí řada výhod, které se za tuto sumu určitě 

vyplatí. U Osobního účtu Student České spořitelny se částka postupně zvyšuje s počtem 

vybraných služeb. Pokud si ale vyberete méně jak 4 produkty, vedení je zdarma. Konto 

Plus ČSOB nabízí vedení účtu zdarma pouze do 19 let věku, poté se platí dle mého názoru 

zbytečně vysoká částka za vedení, a to 50 Kč. 

Co se týče zasílání výpisů, je výhodné si je nechat zasílat elektronicky, neboť za tuto 

službu se ani u jedné z bank neplatí. Papírově zasílané výpisy jsou zpoplatněny u všech 

bank obdobnou částkou. 10 Kč se platí u GE Money Bank a u ČSOB. Česká spořitelna 

nabízí tuto službu za 12 Kč a Komerční banka dokonce zdarma při splnění podmínky 

pohybu na účtu. 

Pokud budu chtít vložit své finanční prostředky na účet na přepážce, platí se zde 

přiměřený poplatek 6 Kč u GE Money Bank, 8 Kč u České spořitelny, 9 Kč u ČSOB a 

zdarma tuto službu mohu využít u Komerční banky. 

Výběr z účtu pomocí vlastního bankomatu je zpoplatněn u České spořitelny částkou 6 

Kč. U konta G2 Komerční banky je výběr 1x měsíčně zdarma, poté se platí 5 Kč. Zde se 

projevuje výhoda zřízení balíčku nadstandard, neboť všechny výběry v rámci této služby 

probíhají zdarma. Zdarma je ale také výběr u ČSOB. Bohužel vysoké poplatky představují 

výběry z  bankomatů jiných bank, které se rozhodně nevyplatí, pouze snad v případě 

nutnosti. Své peníze si můžu u České spořitelny vybrat za 25 Kč + navíc zaplatím 0,25 % 

z vybrané částky, u GE Money Bank a Komerční banky je částka stejná -  35 Kč, podobné 

je to u ČSOB, kde tato služba stojí 30 Kč. Tyto sumy mi připadnou zbytečně vysoké a platí 

zde, že za věrnost své bance můžu opravdu mnohé ušetřit. Další možností výběru peněz 
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z účtu je přímo na přepážce. Tato služba je zpoplatněna částkou 60 Kč u všech uvedených 

bank, kromě České spořitelny, kde se tato suma pohybuje od 23 Kč až po 53 Kč 

v závislosti na výši vybrané částky. Myslím si, že tuto službu moc studentů nevyužije 

z důvodu nejen vysokých poplatků, ale i z důvodu, že je upřednostňován výběr pomocí 

bankomatů, který je rychlejší a dostupnější díky jejich rozsáhlé síti. 

Jako studenta mě bude zajímat i případná možnost využití kontokorentu, tzn., do jaké 

částky můžu jít u banky do mínusu. Maximální výše u jednotlivých bank je obdobná. U 

České spořitelny je to 25 000 Kč, u GE Money Bank 10 000 Kč, u ČSOB 20 000 Kč a u 

Komerční banky je tato částka také 20 000 Kč, pokud jsem ovšem studentem 2. a vyššího 

ročníku VŠ nebo VOŠ. Studenti středních škol si tak u této instituce můžou půjčit max. 

5 000 Kč a studenti 1. ročníku VŠ nebo VOŠ 10 000 Kč. Při využití této služby je nutné 

znát roční úrok, který za něj platíme. Nejnižší úrok nabízí Konto G2 s 12 %, poté následuje 

konto Plus ČSOB a konto Genius Student GE Money bank se sazbou 17,9 % a za 

kontokorent u České spořitelny zaplatím 18,9 % za rok. 

Co se týče zřizování trvalých příkazů, probíhají nejčastěji za použití internetu pomocí 

elektronického bankovnictví. Tuto službu nabízí každá ze jmenovaných bank zdarma. 

Myslím si, že internetové bankovnictví je pro studenty velkým lákadlem, jelikož podává 

rychlý přehled z pohodlí domova, což určitě každý z nás v dnešní uspěchané době ocení.  

Kladnou položkou v tabulce je úročení účtu. Osobní účet Student České spořitelny, 

stejně jako Konto Plus ČSOB nabízí úrok ve výši 0,01 %. Konto Genius GE Money Bank 

nabízí zhodnocení 0,10 % a nejvíce nabízí Konto G2 Komerční banky s úrokem 0,20 %. 

5.2 Návrhy a doporučení 

Dle mého názoru se jako nejlepší jeví studentské konto G2 Komerční banky. Nabízí 

nejvyšší zúročení a mnoho důležitých služeb zdarma, ať už se jedná o samotné vedení či 

výpisy z účtů. V tomto základním balíčku bych také využila možnost získat roční bonus 

333 Kč za pravidelné užívání konta. Při založení bych dále získala bonus 200 Kč za 

platnou kartu ISIC, což je také určitě výhodou. Nicméně je nutno zmínit, že tento bonus se 

dá získat i u jiných bank. 
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Za výhodné považuji zřízení balíčku nadstandard za přiměřenou cenu 20 Kč měsíčně, 

který nabízí mnoho výhod jako je například výběr z bankomatů bez poplatku. 

V nadstandardním balíčku získávám všechny produkty a služby základního balíčku a navíc 

například embosovanou mezinárodní kartu MasterCard s cestovním pojištěním v rámci této 

karty zdarma, plnohodnotné internetové bankovnictví Mojebanka či virtuální platební kartu 

e-Card pro bezpečné platby na internetu. S tímto kontem získávám možnost ovládat svůj 

účet přes internet, ale také pomocí mobilního telefonu. Svoje peníze tak můžu obsluhovat 

24 hodin denně a nejsem odkázána na otevírací dobu pobočky. 

Pokud bych se poohlížela po možnosti využít kontokorent, je tato banka se svým 

ročním úrokem 12 % také nejvýhodnější. Zajímavé mi přijdou slevy, týkající se cestování 

s agenturou Student Agency. Nabízí se mi slevy na stáže či au pair poplatky. Slevy můžu 

uplatnit také na jazykové kurzy. Středoškoláci navíc mohou získat slevu 1 000 Kč na své 

studium v USA, Austrálii a na Novém Zélandě. 

Konto, které u mě získalo druhé místo, je produkt GE Money Bank. Toto konto je pro 

mě zajímavé z hlediska nulového poplatku za vedení. Zajímavá je také možnost získání 

900 Kč za doporučení účtu přátelům, kteří by si následně u této banky konto zřídili. I 

přesto však u mě zvítězilo již zmíněné konto G2, které konkuruje svou pestřejší nabídkou 

služeb a možných slev. 

Naopak bych vůbec nedoporučila Konto Plus ČSOB a to hlavně z důvodu vysokého 

poplatku za vedení po dosažení 19 let věku. Když si k tomuto poplatku jakožto 

vysokoškolský student připočtu 10 Kč za vyhotovení papírového výpisu z účtu, který je i 

přesto, že se využívá internetové bankovnictví, upřednostňován, dostanu se na částku 60 

Kč, která mi připadne zbytečně vysoká. 
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6 Závěr 

Na našem trhu funguje celá řada bankovních institucí. Stěžejním produktem každé 

banky je především běžný účet, ať už pro fyzické osoby, podnikatele či studenty. Ten by 

měl být základní možností, kde zhodnocovat své finanční prostředky. Díky nízkým 

úrokovým sazbám a poplatkům za jeho vedení však dochází k minimálnímu či nulovému 

zhodnocení. V takovém případě je možným řešením pořídit si ke svému účtu navíc účet 

spořící. Jak jsem také zjistila, ne každá banka nabízí účet pro studenty. Některé banky jej 

dokonce ruší, takovým příkladem může být Poštovní spořitelna, která ještě donedávna 

nabízela účet Postžiro Junior. 

Ve své bakalářské práci jsem porovnala studentské účty čtyř bank. Účet České 

spořitelny Student, konto Genius Student GE Money Bank, konto G2 Komerční banky a 

konto Plus ČSOB. Vyhodnocení jsem provedla zejména z hlediska ekonomického, tzn., 

zajímaly mě co nejnižší poplatky za vedení či služby. Na základě tohoto jsem dle svého 

úsudku vyhodnotila konto G2 Komerční banky jako nejvýhodnější. Dokonce mě zaujalo 

natolik, že jsem se sama rozhodla pro jeho zřízení. Za měsíční náklady ve výši 20 Kč, které 

si připlatím, v rámci nadstandardního balíčku získávám řadu výhod, které jako student 

určitě využiju. Tento účet také nabízí nejvyšší zúročení, i když se ani přesto nejedná o 

zvláště závratné procento. Nevýhodným se mi jeví vysoký poplatek za výběr z jiného, než 

vlastního bankomatu, toto ale bance nemůžu mít za zlé, jelikož se tak jako každá jiná 

instituce snaží nalákat své klienty k využívání výhradně jejich služeb. 

Na závěr bych ráda podotkla, že veškeré názory, které jsem odvodila z této práce, jsou 

pouze mé osobní. Každý z nás preferuje něco jiného a každý má možnost zvolit si, co 

vyhovuje jemu. Přesto však doufám, že alespoň některým studentům jsem svou prací 

ulehčila rozhodování při výběru konta. 
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