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Anotace 

Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o bankovních produktech vybraných 

obchodních bank. Je rozdělena do tří částí. První část obsahuje charakteristiku Komerční 

banky, a. s., České spořitelny, a. s. a Československé obchodní banky, a. s, kde jsou 

poskytnuté informace o těchto bankách. 

V druhé části se zabývám charakteristikou studentských účtů, úvěrových produktů 

a vkladových produktů u zmíněných obchodních bank.  

V poslední části provádím porovnání a vyhodnocení konkrétních bankovních 

produktů výše jmenovaných u zvolených bank. Výsledkem práce je výběr varianty 

studentského účtu, úvěrového produktu a vkladového produktu, která je nejvýhodnější.  

 

Klíčová slova: bankovní produkt, obchodní banky, studentský účet, úvěrový produkt, 

vkladový produkt, úrok 

 

Summary 

The subject of this thesis is analysis of selected bank products provided by 

commercial orientated banks on Czech market. The concept is divided to three parts. First 

of them briefly describes main characteristics of Komerční banky, a. s., České spořitelny, 

a. s. a Československé obchodní banky, a. s. 

In second part, student accounts, loans and deposits specifications with the link to 

previously mentioned banks are described.   

The last part focuses on further analysis of these bank products. Main goal is to 

choose most relevant solution for student account, loan and deposit product provided by 

different banks on the based of previous analysis. 

 

Keywords: bank proudcts, merchant banks, student account, loan product, deposit product, 

bank interest 
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Seznam použitých zkratek 

a. s. – akciová společnost 

CAD – kanadský dolar 

ČR – Česká republika 

ČS – Česká spořitelna 

ČSOB – Československá obchodní banka 

DKK – dánská koruna 

EU – Evropská unie 

EUR – euro 

GBP – britská libra 

CHF – švýcarský frank 

JPY – japonský jen 

KB – Komerční banka 

p. a. – per annum 

RPSN – roční procentní sazba nákladů 

SEK – švédská koruna 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

tzn. – to znamená 

USD – americký dolar 
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1 ÚVOD 

V současnosti na českém trhu figuruje mnoho bankovních institucí, které nabízejí 

širokou škálu produktů a staly se tak v moderním světě součástí každodenního života 

většiny lidí. 

Za stěžejní produkty u každé banky považuji běžný účet, v dnešní době se ve velkém 

rozmáhají především studentské účty, o které je mezi mladými lidmi velký zájem. 

Důvodem je především to, že mohou čerpat od bank zdarma stejné výhody, za které musejí 

ostatní draze platit. Pro banky jsou studenti lákavou cílovou skupinou, protože doufají, že 

studenti po ukončení školy u této banky zůstanou a budou zde ukládat vyšší částky. 

Dalším velmi rozšířeným produktem jsou úvěry. Bankovní financování je na našem 

trhu dlouhodobě zavedené a existuje zde mnoho úvěrových produktů od různých 

bankovních institucí. Podstata úvěrových produktů je u všech bank stejná, tzn. půjčení 

peněz obchodní bankou klientovi za určitou cenu (úrok), liší se pouze jejich názvy 

a varianty. Záleží už jen na nás, jak se rozhodneme, a který zvolíme za nejvíce vhodný. 

V nabídce bank můžeme nalézt i produkty, jejichž hlavním cílem je zhodnocování 

prostředků. Mezi tyto běžně používané bankovní produkty patří termínované vklady. 

Zpravidla se jedná o vklad na bankovní účet, na kterém se po určitém čase (termínu) 

peníze úročí stanovenou sazbou. Pro banku představují cizí kapitál, v bilanci jsou na straně 

pasiv a banka je v roli dlužníka. Termínované vklady jsou v poslední době spíše v úpadku 

a pokořují je spořící účty, které mají lepší podmínky a peníze jsou lépe dostupné. 

Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy bankovních produktů u tří 

vybraných bank v České republice. Jedná se o banky: Komerční banka, a.s., Česká 

spořitelna, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. Budu tedy zjišťovat informace 

o produktech i bankách, porovnávat produkty a služby, které poskytují vybrané banky 

a stanovím jejich výhody a nevýhody. Tato analýza bude provedena na základě slovního 

porovnání studentských účtů, osobních úvěrů a termínovaných účtů. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH OBCHODNÍCH 
BANK 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala tři největší banky na českém trhu, které 

mají zahraniční vlastníky a celosvětovou působnost. Jsou to Komerční banka, a. s., Česká 

spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s.  

Obchodní banky patří mezi nejvýznamnější finanční zprostředkovatele v tržní 

ekonomice. 

2.1 Komerční banka, a. s. 

Údaje společnosti zapsané v obchodním rejstříku k 31. prosinci 2009 [15] 

Komerční banka patří v ČR mezi největší banky. Poskytuje širokou nabídku služeb 

v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. 

Co se týče historie Komerční banky, vznikla tato banka v roce 1990 vyčleněním 

obchodní činnosti z bývalé Státní banky Československé na území České republiky. V roce 

1992 byla transformována na akciovou společnost a její akcie jsou obchodovatelné na 

Burze cenných papírů Praha, i v RM - Systému. V roce 2001 vláda ČR odprodala svůj 

podíl finanční skupině Société Générale za cenu 40 miliard Kč. [4] 

V současnosti je Komerční banka mateřskou společností Skupiny KB. Do této 

finanční skupiny KB dále patří například také Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., 

Komerční pojišťovna, a.s., KB Bratislava, a.s., Essox s.r.o., SG Equipment Finance, ALD 

Automotive s.r.o., Penzijní fond Komerční banky, Factoring KB, a.s., ECS, IKS KB, a.s. 

Tyto společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, 

mezi ně patří například penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské 

úvěry a pojištění, které jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého 

bankovnictví nebo prostřednictvím vlastní distribuční sítě. Komerční banka je také součástí 

mezinárodní skupiny Société Générale. Tato skupina je jednou z největších finančních 

skupin v Eurozóně. V 83 zemích světa zaměstnává okolo 157 tisíc zaměstnanců, z toho 

v České republice a na Slovensku téměř 9 tisíc zaměstnanců. [5] 

 

Den zápisu: 5. března 1992 

Obchodní firma: Komerční banka, a.s. 

Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 

Identifikační číslo: 45 31 70 54 

Právní forma: akciová společnost 

Akcie: 38 009 852 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 

500 Kč, v zaknihované podobě 

Základní kapitál: 19 004 926 000 Kč, splaceno 100 % 
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Vedení společnosti 

Nejvyšším orgánem banky je valná hromada. Řádná valná hromada se koná nejméně 

jedenkrát do roka. 

Statutárním orgánem banky je představenstvo, které řídí činnost banky a jedná jejím 

jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech banky, pokud nejsou zákonem 

nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo výboru pro 

audit. Představenstvo se skládá ze šesti členů, fyzických osob, které splňují podmínky 

stanovené právními předpisy pro výkon funkce člena představenstva banky. 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem banky. Dohlíží na výkon působnosti 

představenstva, uskutečňování podnikatelské činnosti banky a na účinnost a efektivnost 

řídicího a kontrolního systému banky jako celku. [16] 

Základní finanční údaje  

Tato tabulka č. 1 a další dvě tabulky č. 2 a 3 obsahují údaje z výročních zpráv 

jednotlivých bank z roku 2009, tyto údaje jsem použila pro názorné porovnání finančních 

údajů zvolených bank. 

Tabulka č. 1: Finanční údaje Komerční banky, a. s. 

Rozvaha (mil. Kč) 

Bilanční suma 695 036 

Vlastní kapitál celkem 68 753 

Výkaz zisku a ztráty (mil. Kč) 

Provozní výnosy 33 041 

Provozní náklady -14 028 

Čistý zisk 11 007 

Zdroj: [6]  

Vybrané obchodní výsledky – Výroční zpráva 2009 [17] 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 7 958 

Počet obchodních míst: 398 

Počet klientů: 1 620 000 

Počet bankomatů: 685 

Počet hypotečních úvěrů: 82 700 

Objem hypotečních úvěrů (mld. Kč): 100,4 

Počet spotřebitelských úvěrů: 225 100 

Objem spotřebitelských úvěrů a čerpaných kontokorentů (mld. Kč): 16,0 
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Objem úvěrů z kreditních karet (mld. Kč): 2,7 

Počet aktivních kreditních karet: 182 100 

Počet aktivních balíčků služeb: 987 800 

Počet dětských kont: 171 500 

2.2 Česká spořitelna, a.s. 

Údaje společnosti zapsané v obchodním rejstříku k 31. prosinci 2009[18] 

Česká spořitelna je svým počtem klientů největší bankou v České republice. Je to 

moderní banka, která je zaměřená především na drobné klienty, malé a střední firmy a na 

města a obce. Poskytuje také financování velkých korporací a služby v oblasti finančních 

trhů. 

Historie České spořitelny sahá až do roku 1825, kdy zahájila existenci na českém 

trhu Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. V roce 1992 se stala 

akciovou společností. Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné evropské finanční 

skupiny Erste Group. O rok později dokončila úspěšně svou transformaci, která byla 

zaměřena na zlepšení všech klíčových součásti banky. [7] 

V současnosti je počet klientů banky okolo 5,3 milionů, čímž se řadí tato banka na 

první příčku na českém trhu. Díky velkému počtu klientů je na území ČR široká síť 

poboček a bankomatů České spořitelny. Bankomatů je přibližně 1 200 a poboček okolo 

660. A jako další zajímavý údaj bych uvedla přibližný počet zaměstnanců, který je okolo 

10 000. Na kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými 

papíry. Česká spořitelna je také součástí finanční skupiny Erste Group, jedna z největších 

evropských poskytovatelů finančních služeb. V oblasti poskytování služeb je na prvním 

místě ve střední Evropě. Počet klientů se pohybuje okolo 17,5 milionů v osmi zemích, 

většina je členy Evropské unie. Součástí Erste Group je tedy Česká spořitelna, Banca 

Comerciala Romana, Erste Bank Rakousko, Slovenská spořitelna, Erste Bank Maďarsko, 

Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko a Erste Bank Ukrajina. Českou veřejností je už 

dlouhodobě hodnocena jako nejdůvěryhodnější tuzemská banka. [8] 

 

Den zápisu: 30. prosince 1991 

Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. 

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 62, čp. 1929, PSČ 140 00 

Identifikační číslo: 45 24 47 82 

Právní forma: akciová společnost 

Akcie: 152 000 000 ks kmenových a prioritních akcií ve jmenovité 

hodnotě 100 Kč, v zaknihované podobě (140 788 787 ks 

kmenových akcií na majitele, 11 211 213 ks prioritních akcií na 

jméno) 

Základní kapitál: 15 200 000 000 Kč, splaceno 100 % 
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Vedení společnosti  

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který společnosti řídí a jedná 

jejím jménem, odpovídá za dlouhodobé strategické směřování a provozní řízení 

společnosti. Jeho působnost je vymezena stanovami společnosti, vnitřními předpisy 

společnosti a právními předpisy České republiky. Banku od roku 2010 řídí šest členů 

představenstva. 

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 

podnikatelské činnosti společnosti. Kromě povinnosti a oprávnění, které dozorčí radě 

vyplývají ze zákona, určují stanovy, že dozorčí radě přísluší právo se předem vyjadřovat 

k některým úkonům s majetkovým dopadem na společnost. [19] 

Základní finanční údaje 

Tabulka č. 2: Finanční údaje České spořitelny, a. s. 

Rozvaha (mil. Kč) 

Bilanční suma 855 137 

Vlastní kapitál celkem 63 168 

Výkaz zisku a ztráty (mil. Kč) 

Provozní výnosy 45 894 

Provozní náklady -19 269 

Čistý zisk 12 022 

Zdroj: [9]  

Vybrané obchodní výsledky – Výroční zpráva 2009 [20] 

Počet pracovníků (průměrný stav): 10 843 

Počet poboček České spořitelny: 660  

Počet klientů: 5 272 785  

Počet sporožirových účtů: 2 837 756  

Počet aktivních karet: 3 258 011  

Počet aktivních uživatelů SERVIS 24 a BUSINESS: 24 1 252 155  

Počet bankomatů: 1 218 
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2.3 Československá obchodní banka, a.s. 

Údaje společnosti zapsané v obchodním rejstříku k 31. prosinci 2009 [21] 

Československá obchodní banka pod zkratkou ČSOB je univerzální bankou, která 

působí na českém a slovenském finančním trhu. Služby v této bance využívají v ČR téměř 

3 miliony klientů. ČSOB se zaměřuje na bankovní služby pro fyzické osoby, malé 

a středně velké podniky, korporátní klientelu, nebankovní finanční instituce, finanční trhy 

a privátní bankovnictví. 

V roce 1964 byla ČSOB založená státem. Poskytovala služby v oblasti financování 

zahraničního obchodu a volnoměnových operací. Během privatizace v roce 1999 se 

majoritním vlastníkem ČSOB stala belgická KBC Bank. V roce 2000 převzala banka 

Investiční a poštovní banku (IPB), stala se jejím vlastníkem. Od roku 2008 se 

osamostatnila slovenská pobočka a od té doby působí česká a slovenská pobočka ČSOB 

jako dva samostatné právní subjekty. [10] 

V současnosti Československá obchodní banka působí v ČR pod dvěma obchodními 

značkami, a to ČSOB a Poštovní spořitelna. Poštovní spořitelna používá pro svou činnost 

široké sítě poboček České pošty. Tato banka je součástí skupiny ČSOB, je to banko-

pojišťovací skupina, která mimo jiné také zahrnuje ČSOB Pojišťovnu, Hypoteční banku, 

Českomoravskou stavební spořitelnu, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring, ČSOB Investiční 

společnost, ČSOB Penzijní fond Progres, ČSOB Penzijní fond Stabilita, ČSOB Asset 

Management. Díky tomu může banka nabídnout svým klientům různé specializované 

služby, jako pojistné produkty, penzijní připojištění, správu majetku a další. 

ČSOB je také součástí finanční skupiny KBC Group, tato skupina se zaměřuje na klientelu 

v oblasti fyzických osob, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Tato 

skupina má přední postavení v Belgii, ČR, Slovenské republice, Maďarsku, Bulharsku 

a v dalších zemích. ČSOB má vedoucí postavení na českém finančním trhu. [11] 

Vedení společnosti 

Představenstvo ČSOB, jako statutární orgán společnosti, je pětičlenné a je složeno 

z vedoucích zaměstnanců ČSOB. Funkční období člena představenstva je pětičlenné. 

Dozorčí rada ČSOB má devět členů a dohlíží na výkon působnosti představenstva. Funkční 

období člena je pětileté. [22]  

Den zápisu: 21. prosince 1964 

Obchodní firma: Československá obchodní banka, a.s. 

Sídlo: Praha 5, Radlická 150, čp. 333, PSČ 150 57, ČR 

Identifikační číslo: 00 00 13 50 

Právní forma: akciová společnost 

Akcie: 5 855 000 ks kmenových akcií na jméno s omezenou 

převoditelností, ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, v zaknihované 

podobě  

Základní kapitál: 5 855 000 000 Kč, splaceno 100 % 
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Základní finanční údaje 

Tabulka č. 3: Finanční údaje ČSOB, a. s. 

Rozvaha (mil. Kč) 

Bilanční suma 858 972 

Vlastní kapitál celkem 68 951 

Výkaz zisku a ztráty (mil. Kč) 

Provozní výnosy 40 684 

Provozní náklady 14 659 

Čistý zisk 10 487 

Zdroj: [12]  

Vybrané obchodní výsledky – Výroční zpráva 2009 [23] 

Počet klientů: 3 061 000  

Počet zaměstnanců: 8 018  

Počet obchodních míst: 300  

Počet bankomatů: 734  

Zaměstnanci (přepočtený stav): 8 018 

Klienti: 4 000 000 

Uživatelé přímého bankovnictví: 2 083 000 

Platební karty: 2 000 000 

Pobočky: 590 

Obchodní místa České pošty: cca 3 320 

Bankomaty: 734 
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3 POPIS ZVOLENÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 

Pod pojmem bankovní produkty si můžeme představit jednotlivé bankovní služby, 

které svým klientům mohou banky samostatně nabízet a provádět za úplatu. 

Charakteristika bankovních produktů 

Za společné rysy bankovních produktů považujeme jejich: 

 nemateriální (nehmotný) charakter,  

 dualismus, 

  vzájemnou propojenost a podmíněnost. 

Uvedla bych zde stručnou charakteristiku jednotlivých rysů. Nemateriální charakter 

je tvořen třemi významnými vlastnostmi pro bankovní produkty, a to: 

 nejsou skladovatelné – není možné předzásobení ze strany banky,  

 jsou abstraktní – nejsou viditelné, a proto pro prodej jednotlivých produktů je 

důležitá kvalitní reklama, 

 nejsou patentovatelné -  nelze je patentově chránit.  

Podstatou dualismu je spojení hodnotové a věcné stránky. Hodnotová stránka je dána 

finančním objemem bankovního produktu a věcnou stránku vyjadřujeme počtem 

jednotlivých produktů.  

Vzájemnou propojeností a podmíněností rozumíme fakt, kdy jeden bankovní produkt 

nemůže fungovat bez druhého, například pokud chceme provádět bezhotovostní platební 

styk, musí nám banky vést běžné účty a propojování některých bankovních produktů také 

spočívá v tom, nabídnout klientovi lepší služby. 

Členění bankovních produktů 

Bankovní produkty můžeme členit z mnoha hledisek. Jedním z nich je odraz 

bankovních produktů v bilanci banky. Takto se bankovní obchody dělí na: 

 aktivní,  

 pasivní, 

 neutrální.  

Aktivní se odrážejí v aktivech rozvahy banky, pasivní na druhé straně rozvahy, tedy 

v pasivech banky a neutrální se neobjevují v rozvaze banky, nejsou na straně věřitelské ani 

dlužnické. Podstatou tohoto členění je tedy bilanční odraz daného produktu.  

Další možné členění produktů je podle účelu použití, tedy podle funkce jakou plní pro 

klienta. Takto produkty dělíme do pěti skupin:  

 finančně úvěrového produktu – umožňují nám získat finanční prostředky od banky, 

 depozitní (vkladové) produkty – možnost finančního investování,  

 platební produkty – platební a zúčtovací styk prostřednictvím banky, 

  produkty investičního bankovnictví – finanční investování, získávání zdrojů, 

 pokladní a směnárenské produkty – transakce s hotovými penězi.  
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Posledním členěním jsou produkty dle klientského segmentu: 

 retailové produkty, ty se týkají velkého počtu transakcí, ale menších částek, 

 whosalové produkty – mají individuálnější povahu a týkají se větších částek. 

Velmi důležitou roli u bankovních produktů samozřejmě hraje také cena nabízených 

produktů. Tyto ceny jsou výsledkem cenové politiky banky. [3] 

V následující části kapitoly se budu věnovat vybraným bankovním produktům, 

jejichž konkrétní zhodnocení u zvolených obchodních bank provedu v následující kapitole. 

Pro posuzování jsem si vybrala studentské účty, Studentský účet G2 u Komerční banky, 

Osobní účet ČS Student u České spořitelny a Studentské konto Plus u ČSOB, z úvěrových 

produktů jsem si u KB vybrala Osobní úvěr, u ČS Hotovostní úvěr a ČSOB Půjčka na 

cokoliv a z vkladových produktů u KB Termínovaný účet, u ČS Vkladový účet a u ČSOB 

Termínovaný vklad. 

3.1 Studentský účet 

V dnešní době nabízejí banky studentům a dětem specializované studentské účty, 

nebo také účty pro mladé, které nabízejí stejné bankovní služby jako běžné účty, ale za 

lepší cenu nebo dokonce i zdarma.  

Pro své porovnání jsem si u Komerční banky zvolila studentský účet G2, u České 

spořitelny Osobní účet ČS Student a u ČSOB Studentské konto Plus. 

3.1.1 Studentský účet G2 

Konto G2 je maximálně přizpůsobeno mladým lidem. Cílovou skupinou tohoto 

studentského účtu jsou mladí lidé od 15 do 19 let a studenti od 20 do 30 let, pokud jsou 

studenty řádného studia. Podmínkou založení je předložení občanského průkazu, 

doplňkového dokladu a potvrzení o studiu, které se předkládá dvakrát za celou dobu vedení 

účtu, a to v 21 a 26 letech. Mladí lidé od 15 do 19 let bez nutnosti potvrzení o studiu. 

Existují dvě varianty tohoto účtu, ze kterých si můžeme vybrat tu nejvíce optimální 

pro nás. Základní verze G2, která je zcela zdarma a nadstandardní verze za 20 Kč měsíčně. 

Mezi těmito verzemi jsou ještě další rozdíly, které bych rozepsala níže a také bych 

vyzdvihla jejich výhody. 

Co se týče založení toho studentského účtu, je zdarma, ale počáteční minimální vklad 

činí 300 Kč.  

Kontokorent 

Výhodou pro mladé lidi a studenty je možnost jít do mínusu na tomto účtu, 

tzv. povolené debety pro studenty, mají možnost dočasně přečerpat účet. Tento debet je 

určen studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří jsou starší 18 let 

a dále majitelům konta G2 nebo Gaudeamus. Tento povolený debet se splácí automaticky 

vkladem nebo převodem připsaným na svůj běžný účet. Podmínkou debetu je, aby do doby 

splatnosti (30 nebo 180 dní podle typu povoleného debetu) byl alespoň jedenkrát na účtu 

nulový nebo kladný zůstatek a po vyrovnání jej lze znovu čerpat. Je třeba předložit 

aktuální potvrzení o studiu. Maximální limit debetu činí až 20 000 Kč podle stupně studia: 

 studenti středních škol 5 000 Kč, 



Kristýna Bučková: Analýza bankovních produktů 

 

2011   10 

 studenti 1. ročníku VŠ nebo VOŠ 10 000 Kč, 

 studenti 2. a vyššího ročníku VŠ nebo VOŠ 20 000 Kč. 

Výhodou je, že je okamžitě k dispozici, pouhým výběrem z běžného účtu, pomůže nám 

vyřešit krátkodobý nedostatek finančních prostředků přečerpáním běžného účtu, povolený 

debet lze kombinovat s kreditní kartou pro studenty, tedy vždy max. 20 000 Kč (limit 

debetu + limit karty).  

Platební karta 

Při založení účtu si můžeme sjednat platební kartu. K získání platební karty je pouze 

zapotřebí předložit aktuální potvrzení o studiu a je k dispozici po 6 pracovních dnech od 

sjednání. Tato platební karta je určena studentům vyšších odborných škol, vysokých škol 

starším 18 let a majitelům studentského konta G2 Komerční banky. Jedná se 

o elektronickou kreditní kartu VISA Electron, její platnost je 3 roky a limit až 20 000 Kč 

v závislosti na stupni studia, jak jsem již uvedla výše. Týdenní limit výběru z karty je 

individuální, může se pohybovat od 1000 Kč až po 200 000 Kč. 

Úroková sazba tohoto studentského účtu je 0,20 %. 

Tento účet také nabízí služby přímého bankovnictví – internetové, mobilní 

a telefonní bankovnictví.  

Mezi výhody studentského konta G2 patří: 

 bonus 333 Kč každý rok na účet, když alespoň 1x měsíčně zaplatíme kartou 

u obchodníků nebo dobijeme mobil v bankomatu, 

 slevy u obchodních partnerů, 

 bonus 200 Kč při založení konta za platnou isic kartu, 

 Student Agency nabízí slevy například: au pair v USA 100 % sleva 

z poplatku za zprostředkování, au pair v Evropě 20 % sleva z poplatku za 

zprostředkování, stáže sleva 15 USD z poplatku za program, studium na 

střední škole v USA, Austrálii a na Novém Zélandě sleva 1 000 Kč na pobyt 

4 týdny a více, a spousta obdobných slev, 

 vzdělávací agentura Tutor nabízí klientům tohoto studentského účtu: 

přijímací kurz k příjicím zkouškám na VŠ – sleva 5 %, jazykové kurzy – 

sleva 5 %, studijní materiály – odborné knihy, skripta – sleva 5 % 

a pomaturitní kurzy – sleva 2 %. 

Výpis z účtu dostávají klienti měsíčně, a to buď v elektronické podobě zdarma anebo 

poštou za poplatek 20 Kč měsíčně. 

Zrušení účtu je zdarma, pokud nevlastníme kreditní kartu, tak kdykoliv, pokud ano, 

tak s lhůtou do 30 dnů. 

Studentský účet G2 existuje ve dvou verzích: 

Základní verze konta G2: 

 možnost jít do mínusu až 20 000 Kč, 

 mezinárodní elektronická platební karta Maestro, 
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 pohodlný přístup k účtu prostřednictvím internetu, 

 mobilní bankovnictví Mobilní banka, 

 možnost studentského úvěru až ve výši 500 000 Kč, 

 zdarma všechny příchozí transakce v Kč a všechny běžné transakce v Kč 

zadané prostřednictvím služby Mobilní banka, 

 možnost získat roční bonus 333 Kč pro aktivní uživatele konta, 

 při založení konta bonus 200 Kč za platnou ISIC kartu. 

Nadstandardní verze konta G2: 

 všechny produkty a služby základního balíčku, 

 embosovaná mezinárodní karta MasterCard, 

 cestovní pojištění v rámci karty zdarma, 

 1 výběr měsíčně z bankomatu v zahraničí zdarma, 

 Internetové bankovnictví Moje banka, 

 virtuální platební karta e-Card pro bezpečné platby na internetu, 

 EUR účet s mezinárodní kartou Maestro, 

 služba Mobilní banka zdarma. 

Ceny za příchozí, odchozí platby, elektronické zahraniční, tuzemské, za výběry 

z bankomatu nebo na přepážce jsou zpracovány v bakalářské práci bodu 4. Mezibankovní 

porovnání a vyhodnocení produktů. [24] 

3.1.2 Osobní účet ČS Student 

Tento studentský účet je určen studentům denního studia od 15 do 30 let, je určen 

českým studentům, kteří studují v ČR nebo zahraničí anebo zahraničním studentům 

studujícím v ČR. 

 Podmínkou založení je předložit průkaz totožnosti, do 18 let potřeba rodného listu 

a průkaz totožnosti zákonného zástupce, jeho přítomnost při založení je nutná. Pokud mají 

studenti nad 18 let, musí předložit písemné potvrzení školy o prezenčním (řádném, 

denním) studiu, ne starší 30 dnů u tuzemské školy a ne starší 60 dnů u zahraniční školy. 

Potvrzení o studiu se musí předkládat 1x ročně. 

Založení tohoto studentského účtu a jeho vedení je zdarma, minimální počáteční 

vklad činí 100 Kč. 

Tento studentský účet nabízí širokou škálu produktů a služeb, ze kterých si mohou 

studenti vybrat ty nejvýhodnější pro ně. Studentský účet tedy nabízí základní balíček 

Standard, ze kterého si můžeme vybrat 3 služby z 6 zdarma a zbytek služeb připlatit za 

částku, a k tomuto základnímu balíčku si můžeme připlatit nadstandardní služby, které se 

nacházejí v dalších dvou balíčkách, a to balíček Plus nebo Speciál. 
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Standard 

Tento základní balíček nabízí 6 služeb (produktů), ze kterých si studenti mohou 

vybrat 3 produkty zdarma a za zbývající produkty budou platit 40 Kč měsíčně. Jedná se 

o Visa Classic Partner – embosovaná debetní karta, výběr z bankomatu České spořitelny 

zdarma, SERVIS 24 – telefonní a internetové bankovnictví, platby v rámci České 

spořitelny zdarma, kontokorent, zůstatkové SMS zdarma. 

Visa Classic Partner – jedná se o embosovanou debetní kartu, je možno ji získat již 

od 15 let a nabízí nám také slevy při nákupech u vybraných obchodníků. SERVIS 24 – 

Telebanking, Internetbanking, GSM banking. Kontokorent – povolené přečerpání až do 

výše 25 000 Kč. 

Zůstatkové SMS zdarma – informace o zůstatku na účtu formou sms bez poplatků, 

neomezený počet zůstatkových sms. 

Plus 

Balíček Plus obsahuje tyto produkty a služby, jedná se o embosovanou debetní 

kartu – Visa Gold Partner, platby v rámci České republiky zdarma a spořící plán. 

Pokud si z tohoto balíčku klient vybere 1-2 produkty zaplatí 159 Kč měsíčně, pokud 

všechny tři produkty, zaplatí 289 Kč měsíčně. 

Embosovaná debetní karta Visa Gold Partner nabízí vysoké limity pro platby 

a výběry hotovosti z bankomatu a také slevy při nákupu u vybraných obchodníků. Spořící 

plán slouží k úročení zůstatku na účtu, pokud na účtu máme tuto konečnou částku rok. 

Spořící plán je rozdělen do 5 zón, kdy úroky dostáváme právě podle toho, do které zóny 

patří částka na účtu. 

 do 50 000 Kč = 2 % p. a., 

 50 000 – 100 000 Kč = 0,25% p. a., 

 100 000 – 25 000 Kč = 0,30 % p. a., 

 250 000 – 500 000 Kč = 0,40 % p. a., 

 nad 500 000 Kč 0,50 % p. a. [13] 

Například když má klient na účtu zůstatek 75 000 Kč, tak 50 000 Kč se bude úročit 

podle první zóny, tedy 2 %, a dalších 25 000 Kč se bude úročit podle druhé zóny, tedy 

0,25 %. 

Speciál 

Třetí balíček Speciál nabízí 6 produktů a služeb, především pojištění. Mezi produkty 

a služby balíčku Speciál tedy patří cestovní pojištění, úrazové pojištění, pojištění platební 

karty, pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje, právní ochrana, asistenční služby pro 

motoristy a domácnosti. 

Úroková sazba tohoto studentského účtu je 0,01 % při Standardu, výjimka je 

v balíčku Plus. 

Výhody Osobního účtu ČS Student: 

 možnost si vybrat ty produkty a služby, které nám vyhovují nejlépe, 
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 produkty balíčku Standard zdarma, 

 zdarma vedení účtu, měsíční výpisy, nastavení trvalých transakcí, 

 200 Kč ročně příspěvek na ISIC kartu, 

 mezinárodní embosované karty bez jakýchkoliv podmínek již od 15 let, 

 Program Partner – slevy při platbě kartou u vybraných obchodníků. 

Výpis z účtu dostávají klienti měsíčně, a to elektronickou podobu nebo poštou, oba 

způsoby jsou zdarma. 

Zrušení účtu je zdarma. 

3.1.3 Studentské konto Plus 

Studentské konto Plus je určeno mladým lidem ve věku 15 až 28 let. 

Podmínkou založení je předložení občanského průkazu, pokud je klient občan ČR, pokud 

je klient cizinec, musí předložit cestovní doklad. Od 19 let se předkládá potvrzení o studiu 

na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. Potvrzení se předkládá 1x za celou dobu 

daného typu studia na příslušné škole. V rozmezí 15 – 19 let bez potvrzení. Pokud 

nepředložíme potvrzení o studiu, platíme za vedení účtu 50 Kč měsíčně. 

Založení účtu je zdarma a minimální počáteční vklad je 200 Kč. Vedení účtu je také 

zdarma, ale jen pokud předložíme potvrzení o studiu, pokud ne, klient musí platit 50 Kč 

měsíčně za vedení účtu. 

Kontokorent 

Povolené přečerpání na tomto účtu je možné až do 20 000 Kč, pro studenty VŠ a VOŠ 

(občany ČR a SR). Přečerpání se automaticky obnoví po 12 měsících, ale až po vyrovnání 

záporného zůstatku. Úročení probíhá aktuální úrokovou sazbou, nyní je to 17,9 % p. a. 

Podmínkou poskytnutí kontokorentu je studium denní formy vysoké či vyšší odborné školy 

v ČR, občan ČR nebo SR, 18 – 28 let a pokud má klient ČSOB Studentské konto Plus. 

Výhodou kontokorentu je, že se nemusíme obávat neprovedení transakce na svém účtu při 

nedostatku peněz, úročená je pouze čerpaná částka. 

Platební karta 

Platební karta zdarma, Visa Clasic Student. Týdenní limit výběru 15 000 Kč, dá se 

nastavit až na 30 000 Kč. 

Úroková sazba tohoto studentského účtu je 0,01 % p. a. 

Internetové bankovnictví je zdarma. ČSOB Elektronické bankovnictví, ČSOB 

InternetBanking 24 nebo ČSOB Mobil 24 – pro všechny tuzemské odchozí platby. 

Výpis z účtu probíhá měsíčně, poštou nebo elektronicky, zdarma u předložení 

potvrzení o studiu, bez potvrzení 40 Kč za elektronický výpis a 30 Kč za zaslání poštou. 

Výhody účtu 

 povolené přečerpání až do 20 000 Kč, 

 embosovaná platební karta s neomezeným počtem výběrů z bankomatů 

ČSOB v ČR, 
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 potvrzení o studiu stačí doložit jednou za celou dobu daného typu studia, 

 ČSOB Elektronické bankovnictví. 

Zrušení účtu, pokud máme platební kartu, je zdarma, měsíční lhůta, písemnou 

formou výpovědi a u jakékoliv pobočky. [14] 

3.2 Úvěrový produkt 

„Úvěrové produkty bank představují u univerzálních bank obvykle podstatnou část 

aktiv. Z toho vyplývá význam těchto produktů pro výnosy banky, na druhé straně ovšem 

i význam úvěrových produktů je zcela zásadní i z hlediska rizik banky. 

Za bankovní úvěrové produkty budeme považovat ty produkty, které umožňují klientům 

určitý způsob jejich financování a produkty s tím související. Z hlediska banky se tedy 

jedná především o poskytování finančních prostředků svým klientům v podobě různých 

úvěrů, ale i o takové formy, kdy banka pouze závaznou formou garantuje poskytnutí 

prostředků, v případě, že budou splněny určité okolnosti. Poskytování úvěrů patří mezi 

nejdůležitější obchody komerčních bank.“ [1] 

Při členění úvěrů jsou významné základní kritéria, ze kterých následně vyplývají 

druhy úvěrů. Těmito kritérii jsou příjemce úvěru, kde musíme rozlišovat mezi subjekty 

stát, podnikatelské subjekty a fyzické osoby, forma poskytnutí úvěru, kde banky poskytují 

peněžní úvěry, tzn. poskytnutí peněz, klient musí splatit úvěr včetně úroků v dohodnuté 

lhůtě a závazkové úvěry a záruky, kde se banka pouze v určité formě zaručuje za svého 

klienta a zavazuje se k tomu, že splní jeho závazek, dalším kritériem je doba splatnosti 

úvěru, účel použití, měna a způsob zajištění. Samozřejmě jednotlivé banky považují za 

primární různá hlediska a existují tak rozdíly mezi bankami. 

3.2.1 KB - Osobní úvěr 

Neboli půjčka bez rizika, je to rychlá osobní půjčka s pojištěním zdarma. Cílovou 

skupinou tohoto úvěru jsou občané ČR, cizinci s trvalým pobytem v ČR, občané členských 

zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR. 

Tento úvěr se zakládá pro osobní, nepodnikatelské potřeby. Podmínkou získání 

úvěru je předložení dvou dokladů totožnosti, a to občanský průkaz a například cestovní 

pas, dále podklady prokazující náš příjem – potvrzení o výši příjmu, nebo daňové přiznání 

za poslední zdaňovací období včetně dokladu o zaplacení daně. 

Za sjednání tohoto úvěru platí klient 0,8 % z částky, minimálně však 500 Kč. Částka 

za vedení účtu je 80 Kč měsíčně.  

Rozmezí úvěru se pohybuje od 30 000 Kč do 2 500 000 Kč. Maximální splatnost 

6 let, splácení si můžeme rozložit na dobu, která nám vyhovuje, například splácet po 

výplatě. Splatnost úvěru probíhá z běžného účtu u KB. 

Zajištění úvěru  

Při výši úvěru do 2 500 000 Kč nemusí banka vyžadovat zajištění. A jaké máme 

možnosti zajištění úvěru? Je to například ručením nebo vkladem u KB, stavebním 

spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny. 

Výhody úvěru 
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 úvěr si můžeme zřídit on-line pomocí internetového bankovnictví 

Mojebanka – pro klienty s předschválenými úvěrovými limity, 

 vyřízení do 24 hodin, 

 možnost úvěru do 2 500 000 Kč bez zajištění, 

 předčasné splacení bez sankcí, 

 zdarma pojištění proti nesplácení úvěru – například dlouhodobá nemoc, ztráta 

zaměstnání, invalidita či úmrtí. 

Čerpání úvěru jednorázové, převodem na účet ihned po schválení žádosti. 

Úroková sazba individuální, podle příjmů, typu úvěru, a k čemu a na co ho potřebuji. 

Obvykle 7 – 18 (20) %. 

3.2.2 ČS – Hotovostní úvěr 

Hotovostí úvěr nám dává možnost získat peníze rychle a na cokoliv. Hotovostní úvěr 

je určen soukromé klientele, tzn. fyzickým osobám od 18 let, občanům ČR s trvalým 

pobytem na území ČR, cizím státním příslušníkům s povoleným trvalým pobytem na 

území ČR, občanům ČR nebo cizím státním příslušníkům s trvalým pobytem v zahraničí.  

Tento úvěr se zakládá především na financování soukromých potřeb, účel použití 

půjčených prostředků se nesleduje (není určená k financování podnikatelských aktivit). 

Podmínkou založení úvěru je předložení průkazu totožnosti, dále prokázat schopnost úvěr 

v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit a dokumenty týkající se zajištění úvěru. 

Za sjednání tohoto úvěru platíme 1 % z částky. Za vedení účtu platíme částku 59 Kč 

měsíčně. 

Rozmezí úvěru se pohybuje od 30 000 Kč a maximální výše není stanovená. 

Splatnost úvěru do 7 let (84 měsíců), do června 2011 probíhá akce, splatnost úvěru 8 let 

(96 měsíců). Úvěr splácíme vždy z účtu, není podmínkou z účtu České spořitelny. 

Tento úvěr se poskytuje bez zajištění. 

Výhody úvěru 

 není sledován účel použití půjčených peněz, 

 úvěr může žádat i klient, který nemá vedený účet u České spořitelny, 

 pevná úroková sazba po celou dobu splatnosti úvěru, 

 úvěr může být splácen z účtu u jiné banky, 

 výpis z úvěrového účtu zdarma. 

Čerpání úvěru je jednorázové, převodem na účet ihned po schválení žádosti.  

Úroková sazba je individuální, od 8 %. 
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3.2.3 ČSOB – Půjčka na cokoliv 

Půjčka na cokoliv je jednoduchá a rychlá půjčka určená k financování aktuálních 

potřeb. Cílovou skupinou pro tuto půjčku jsou občané ve věku 18 – 67 let. 

Tato půjčka je bezúčelná, bez dokládání, na co peníze využijeme. Podmínkou získání 

úvěru je věk 18 – 67 let, nutnost mít nebo si zřídit ČSOB Konto nebo ČSOB Aktivní 

konto, doložit příjmy – případně příjmy spolužadatelů a ručitelů, potřeba předložit 

2 doklady totožnosti – občanský průkaz plus například řidičský průkaz. 

Sjednání úvěru za cenu 1 % z částky, za vedení úvěru 50 Kč měsíčně, zahrnuto 

v každé splátce. 

Rozmezí úvěru 20 000 – 600 000 Kč (i 600 000 Kč bez ručitele). Rozložení splátek 

až na 7 let, pravidelné měsíční splátky. Způsob splatnosti inkasem v rámci účtu. 

Zajištění úvěru – možnost pojištění půjčky prohlášením ručitele, depozit, nebo 

nemovitostí (řešeno individuálně). 

Výhody 

 tento úvěr je poskytnut bez sledování účelu použití půjčených prostředků, 

 čerpání úvěru jednorázové, převodem na účet ihned po schválení žádosti. 

Úroková sazba – podle toho, jestli je to stávající nebo nový klient (za stávajícího je 

považován, pokud má účet déle než 6 měsíců), dále podle příjmů, výše splátek, 

individuálně, od 10,9 %. 

3.3 Vkladový produkt 

Depozitní vkladové bankovní produkty představují formy získávání cizího kapitálu 

a odrážejí se na straně pasiv bankovní rozvahy, banka je v pozici dlužníka. Za základní 

formy depozitních vkladových produktů lze považovat přijímání vkladů – vkladů na 

viděnou, termínovaných nebo úsporných vkladů, emise bankovních dluhopisů a speciální 

depozitní produkty, například stavební spoření. 

„Termínované vklady jsou vklady na pevnou (výše vkladu se během jeho trvání 

nemění) a zpravidla větší částku, kterou klient ukládá u banky za účelem vyššího 

úrokového výnosu s tím, že se po sjednanou dobu dobrovolně vzdává možnosti disponovat  

s vkladem.“ [2] 

3.3.1 KB – Termínovaný účet 

Tento vkladový účet slouží pro zhodnocení volných prostředků s minimálním 

rizikem. Je určen všem klientům KB, i když nemají účet u Komerční banky. 

Podmínkou založení účtu je, aby klient byl občan ČR, ale i cizí státní příslušník, 

nemusí být starší 18 let, je nabízen i klientům do 18 let, pokud máme účet u Komerční 

banky, předkládáme jeden doklad, pokud ne, tak dva doklady. 

Založení účtu je bezplatné, ale minimální počáteční vklad musí být 5 000 Kč, vedení 

účtu je bezplatné, zůstatek pro obnovení účtu musí být 5 000 Kč, obnovit do 5 let, za další 

vklad platíme 1 000 Kč. 
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Tento účet může být veden v Kč, EUR a USD, potom minimální vklad v eurech by 

byl 1 000 EUR a v amerických dolarech 1 000 USD. 

Délka tohoto účtu se může stanovit od 7 dnů do 5 let. Přesněji na 7 a 14 dní, 1, 3, 6 

a 12 měsíců, 2, 3, 4 nebo 5 let. 

Tento termínovaný účet je veden pro jednorázový vklad, pro vklad s automatickým 

obnovováním (v případě vkladů na 7 a 14 dní či 1,3, 6 a 12 měsíců).  

Výhody 

 vyšší úroky než na běžném účtu, 

 minimalizace rizika – vklad je pojištěn podle zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, 

 vysoká likvidita prostředků u vkladů do 1 měsíce – možnost předčasných 

výběrů, 

 několik volitelných způsobů nakládání s úroky, 

 bezplatné založení, vedení i zrušení účtu. 

Vybrat vklad můžeme předčasně, kdykoliv, ale sankce 250 Kč plus další poplatky, 

výpočet sankce probíhá podle složitého vzorce a hodně faktorů. 

Úroková sazba (pevná úroková sazba na celou dobu jednorázového vkladu) se 

vyhlašuje v Oznámení o úrokových sazbách KB a závisí na: měně, délce vkladu a výši 

vkladu, úroky jsou připsány v den splatnosti účtu (u účtu na více let každé 3 měsíce), 

majitelé A-konta KB, Expreskonta KB, Perfekt konta, IDEAL konta, konta Gaudeamus, 

konta G2, B-konta nebo běžného účtu v rámci Top nabídky po splnění dalších podmínek 

bude přiznána bonifikace úrokové sazby – zvýšení roční sazby o 0,2 %. 

Například do 1 roku splatnosti se úročí podle pásem:  

 do 100 000 - 0,8%,  

 100 000-500 000,  

 500 000-1 000 000,  

 od 1 000 000 - 1 %.  

U střednědobých 2,4,5 let není podle pásem, např. u 4 let 2,3 %, u 5 let 2,5 %. 

Máme několik možných způsobů disponování s úroky. Můžeme vybírat v hotovosti, 

převádět na jiný účet, u účtu do jednoho roku s automatickým obnovováním lze ponechat 

úroky na účtu pro další úročení formou, tzv. kapitalizace. 

Výpis z účtu se zasílá zdarma a pouze poštou, elektronicky není možno. 

3.3.2 ČS – Vkladový účet 

Je to vkladový účet pro ukládání dočasně volných finančních prostředků, jak v české, 

tak v cizí měně. Je určen pro soukromou klientelu, podnikatele a malé firmy, svobodná 

povolaní, veřejný sektor a neziskový sektor. 
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Podmínky založení účtu – občan ČR nebo cizí státní příslušník starší 18 let, 

povinnost prokázání totožnosti majitele účtu a disponujících osob. Právnická osoba musí 

prokázat právní subjektivitu, prokázat totožnost osob oprávněných jednat jejím jménem. 

A podmínkou je také složení základního vkladu bezhotovostně převodem z jiného účtu 

nebo hotovostně. 

Založení účtu, vedení a zrušení je bezplatné. Počáteční minimální vklad je 5 000 Kč. 

Obnova vkladu může být automatická, klient si sám zvolí. 

Tento účet může být veden v Kč i cizí měně. Z cizích měn si můžeme vybrat 

kanadský dolar, švédskou korunu, dánskou korunu, euro, libra, japonský jen, švédská 

koruna, dolary. 

Délka tohoto účtu se může stanovit na 7 dnů až 4 roky. 

Tento vkladový účet je veden pro jednorázové vkládání peněz, ale i pravidelné 

spoření, díky němu můžeme získat úrokovou bonifikaci (u účtů v české měně) 

s pravidelným obnovováním (revolvingem). 

Výhody 

 možnost přívkladu kdykoliv v průběhu trvání účtu a to jak hotovostně tak 

i  převodem z účtu České spořitelny nebo jiné banky, 

 možnost jednoho výběru bez poplatku mimo den splatnosti a to až do výše 

25 % z vkladu, 

 možnost vyzvednutí vkladu nejen v den automatického obnovení 

(revolvingu), ale i v den následující po tomto dni, 

 možnost získání výhodné bonifikace úroků z přívkladů (pouze u účtů v české 

měně), 

 pro založení účtu není nutné vlastnit sporožirový nebo běžný účet, 

 vklady jsou ze zákona pojištěny, 

 účet je veden bez poplatků za založení a vedení účtu, 

 možnost výběru měny účtu, 

 široké možnosti volby doby splatnosti od 7 dnů až po 4 roky, 

 vkladový účet je možno zřídit jako: jednorázový, s pravidelným 

obnovováním (revolvingem), 

 vkladový účet lze zrušit i mimo den splatnosti, 

 majitel účtu může zmocnit další osoby k nakládání s prostředky na účtu. 

Máme možnost předčasného výběru kdykoliv, jeden výběr bez poplatku do výše 

25 % z vkladu. 

Úroková sazba – záleží na délce trvání a na částce.  

Výpis z účtu je zdarma, elektronicky i poštou. 
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3.3.3 ČSOB – Termínovaný vklad 

Je to vklad určený občanům k bezpečnému uložení jednorázově vložených peněžních 

prostředků spíše na delší časové období. Peníze na účtu jsou úročeny výhodnější úrokovou 

sazbou než na klasickém běžném účtu. Je určen starším 18 let, ale i nezletilým, v tomto 

případě na jméno zákonného zástupce. 

Podmínky založení účtu – pokud se jedná o občana ČR, předkládá se občanský 

průkaz, pokud o cizince, předkládá se cestovní doklad, případně další doklad podle 

požadavku ČSOB. 

Založení účtu a vedení je zdarma, zrušení také. 

 Počáteční minimální vklad je 5 000 Kč. Obnova vkladu je automatická. 

Vedení účtu může být v Kč i cizích měnách (USD, EUR, CHF – švýcarský frank 

nebo GBP – britská libra). 

Délka tohoto účtu se může stanovit na 7 dnů až 1 rok. 

Tento účet slouží pro jednorázový vklad, pro vklad s automatickým obnovováním. 

Výhody: 

 od 1. března 2011 vklad i výběr peněz jde už i přes internet, do té doby jen na 

pobočce, 

 úroková sazba 2,05 % na 3 roky, klient to musí vybrat v dispoziční lhůtě. 

Pokud máme v ČSOB vedený běžný účet, můžeme si zdarma nastavit automatické 

funkce při splácení vkladu: částku, kterou chceme udržovat na svém běžném účtu – v den 

splatnosti dojde k převodu peněz mezi účty (aby byl na běžném účtu udržen stanovený 

limit) a termínovaný vklad se pak obnoví v nové výši; částku, která se v den splatnosti 

převede z běžného účtu ve prospěch vkladu nebo naopak – vklad je pak opět obnoven 

v požadované výši. 

Úrokové sazby jsou závislé na délce trvání vkladu a objemu vložených peněz. 

Úroky z vkladu můžeme převádět na na běžný účet v ČSOB nebo je ponechat na 

termínovaném vkladu, kde zvyšují jeho úročenou částku. 

Výpis z účtu – zasílání výpisů je zdarma. 
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4 MEZIBANKOVNÍ POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ 
PRODUKTŮ 

Na základě shromážděných dat v předchozí kapitole porovnávám a vyhodnocuji 

studentské účty, úvěrového produkty a vkladové produkty u Komerční banky, České 

spořitelny a ČSOB. 

4.1 Studentské účty 

Pro srovnání jednotlivých studentských účtů jsem vytvořila tabulku vybraných 

základních kritérií (viz. Tabulka č. 4) u studentských účtů. Navolila jsem si devět 

základních parametrů, které jsem srovnala konkrétně u Komerční banky, České spořitelny 

a ČSOB.  

Tabulka č. 4: Přehled vybraných základních kritérií studentských účtů 

u jednotlivých bank 

  
KB ČS ČSOB 

Název účtu  Studentský účet G2 Osobní účet ČS Student Studentské konto Plus 

Cílová skupina 15 - 19, 20 - 30 let 15 - 30 let 15 - 28 let 

Zaloţení účtu zdarma zdarma zdarma 

Vedení účtu zdarma nebo 20 Kč zdarma nebo 40 Kč zdarma nebo 50 Kč 

Počáteční minimální vklad 300 Kč 100 Kč 200 Kč 

Kontokorent - max. výše 20 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 

Úroková sazba 0,20 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Potvrzení o studiu 
2x za dobu vedení 

konta 
1x ročně 

1x za dobu vedení 

konta 

Výpis z účtu 

elektronicky 

zdarma, poštou 

20 Kč 

elektronicky i poštou 

zdarma 

elektronicky i poštou 
zdarma nebo 

elektronicky 40 Kč, 

poštou 30 Kč 

Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma 
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Cílová skupina 

Komu jsou určeny tyto studentské účty, věkové rozhraní od kolika let do kolika si 

můžeme založit účet. Všechny tři banky se pohybují v průměru od 15 do 30 let, u ČSOB je 

to nižší věk, do 28 let.  

Podmínkou u Komerční banky a České spořitelny je denní studium a předložení 

potvrzení o studiu, u ČSOB si tento studentský účet mohou založit i klienti, kteří nejsou 

studenty, od studentů se poté liší především v ceně za vedení účtu, která činí v tomto 

případě 50 Kč, v ceně za výběr z vlastního bankomatu a u ceny za výpis z účtu, 

elektronickou formou za 40 Kč a prostřednictvím pošty za 30 Kč. 

Založení účtu 

Za založení účtu si banky neúčtují žádnou částku, jsou zdarma. 

Vedení účtu 

U Komerční banky máme dvě verze účtu, a to základní verzi G2, jejíž vedení je 

zdarma a u nadstandardní verze G2 platíme poplatek za vedení účtu ve výši 20 Kč 

měsíčně. U České spořitelny je možnost si z 6 produktů, které nabízí, vybrat 3 produkty 

a poté je vedení účtu zdarma, kdežto když si vybereme 4-6 produktů budeme platit 40 Kč 

měsíčně. U ČSOB je vedení účtu zdarma, pokud předložíme potvrzení o studiu, když 

studenty nejsme, platíme 50 Kč měsíčně. 

Počáteční minimální vklad 

U studentských účtů všech tří bank je podmínkou vložit na účet počáteční minimální 

vklad. U KB činí tento vklad 300 Kč, u ČS 100 Kč a u ČSOB 200 Kč. 

Kontokorent – přečerpání účtu 

Jednou z velkých výhod pro mladé lidi a studenty je možnost jít na účtu do mínusu, 

tzv. povolené debety pro studenty. 

Komerční banka povoluje 20 000 Kč, Česká spořitelna 25 000 Kč a ČSOB 

20 000 Kč. 

Úroková sazba 

Roční úrokovou sazbu, kterou nabízí Česká spořitelna a Komerční banka jsou stejné,  

0,01 % p. a., kdežto Komerční banka nabízí 0,20 % p. a. 

Potvrzení o studiu 

Ve věku 15 – 19 let se u Komerční banky a ČSOB nemusí předkládat potvrzení 

o studiu, u České spořitelny se potvrzení studia musí překládat každým rokem, tedy jednou 

ročně za celou dobu vedení studia. U Komerční banky po dosažení věku 19 let se musí 

předkládat potvrzení o studiu za aktuální školní rok 2x ročně, konkrétně v 21 a 26 letech. 

U ČSOB ve věku 19 – 28 let se předloží pouze 1x za celou dobu daného typu studia na 

příslušné škole, pokud klient ČSOB není studentem, nemusí předkládat potvrzení o studiu. 
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Výpis z účtu 

Pravidelný měsíční výpis, který banka zasílá svým klientům, buď elektronickou 

formou, nebo prostřednictvím pošty. 

Komerční banka posílá svým klientům výpis z účtu elektronicky zdarma a poštou za 

poplatek 20 Kč. Česká spořitelna zasílá zdarma jak elektronický výpis, tak poštovní 

a Československá obchodní banka také zdarma elektronicky i poštou, ale pokud je to 

případ, kdy klient není studentem, platí za elektronický výpis 40 Kč a prostřednictvím 

pošty 30 Kč. 

Zrušení účtu 

Probíhá bez poplatku, pokud nevlastníme kreditní kartu, probíhá okamžitě, pokud 

vlastníme kartu, je zde lhůta 30 dnů. 

Pro cenová kritéria těchto studentských účtů jsem vytvořila Tabulku č. 5 – Přehled 

vybraných cen studentských účtů u jednotlivých bank, kde jsem si navolila jedenáct 

cenových parametrů a srovnala je. 
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Tabulka č. 5: Přehled vybraných cen studentských účtů u jednotlivých bank 

  KB ČS ČSOB 

Příchozí platba - 

elektronicky (tuzemská) 
zdarma nebo 39 Kč 

5 Kč, od jiné banky 

7 Kč 
zdarma 

Odchozí platba - 

elektronicky (tuzemská) 

zdarma nebo 4 Kč, do 
jiné banky 6 Kč 

2 Kč, do jiné banky 
4 Kč 

zdarma 

Příchozí platba - 

elektronicky (zahraničí) 

EuroPlatba 145 Kč, 
mimo EU – standardní 

zahraniční platba 

100 Kč, do jiné 
země – mimo EU 

100 - 950 Kč 

6 Kč ze 

Slovenska, 
150 Kč z EU, 

mimo EU 1 % 

(150 – 1 000 Kč) 

Odchozí platba - 

elektronicky (zahraničí) 

EuroPlatba 195 Kč, 

mimo EU – standardní 
zahraniční platba 

220 Kč, mimo EU 1 % 

(220 - 1 500 Kč) 

9 Kč Slovensko, 
250 Kč EU, 

mimo EU 1 % 

(250 - 1 500 Kč) 

Výběr z vlastního 

bankomatu 
zdarma nebo 5 Kč zdarma nebo 6 Kč 

zdarma nebo 
6 Kč 

Výběr z cizího bankomatu 35 Kč 40 Kč 30 Kč 

Platební příkaz na přepáţce 

- vklad na jiný účet 
29 Kč nebo 59 Kč 55 Kč nebo 65 Kč 

40 Kč nebo 
50 Kč 

Trvalý příkaz 
6 Kč, do jiné banky 

8 Kč 

5 Kč, do jiné banky 

7 Kč 
6 Kč 

Vklad na přepáţce na 

vlastní účet 
zdarma nebo 75 Kč zdarma 9 Kč 

Vklad na přepáţce na cizí 

účet 
zdarma nebo 75 Kč 55 Kč nebo 65 Kč 50 Kč 

Výběr na přepáţce 60 Kč 65 Kč 60 Kč 

Příchozí platba – elektronicky (tuzemská) 

Cena za příchozí platbu na účet, která je provedena elektronicky na území ČR. 

 U KB mohou nastat dvě možnosti, u základní verze není elektronické bankovnictví, ale 

klienti za poplatek 39 Kč si ho mohou zřídit a tehdy probíhá příchozí platba zdarma. 

U nadstandardní verze, kde je zavedeno elektronické bankovnictví, je tato platba také 

zdarma. U České spořitelny je tento poplatek stanoven na 5 Kč, pokud ale tato platba 

probíhá z účtu jiné banky než ČS, poplatek je 7 Kč. ČSOB si za tuto platbu neúčtuje nic, je 

zdarma. 
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Odchozí platba – elektronicky (tuzemská) 

Poplatek za odchozí platbu, která je provedena elektronicky na území ČR.  

Opět u základní verze Konta G2 si klient musí pořídit elektronické bankovnictví, pokud 

chce platby provádět elektronickou cestou, poplatek je 39 Kč, potom poplatek činí 4 Kč, 

a do jiné banky než KB 6 Kč. U nadstandardní verze je tato platba zdarma. Česká 

spořitelna si účtuje 2 Kč a do jiné banky 4 Kč. ČSOB má tuto platbu opět zdarma. 

Příchozí platba – elektronicky (zahraničí) 

Částka, kterou student platí za příchozí platbu, která byla provedena elektronickou 

cestou ze zahraničí. 

U Komerční banky je možnost EuroPlatby. EuroPlatba je určená klientům, kteří 

provádí bezhotovostní platební styk v rámci Evropské unie, včetně Norska, Švédska, 

Monaka, Lichtenštejnska a Islandu, převod je prováděn vždy v Eurech. Poplatek za 

EuroPlatbu činí 145 Kč. Pokud je tato platba prováděna mimo EU, jedná se o standardní 

zahraniční platbu, a částka záleží podle označení platby. Platba označená OUR poplatek 

žádný, platba označená SHA poplatek 0,9 % (min. 225 Kč, max. 1 095 Kč), platba 

označená BEN 0,9 % (225 – 1 095 Kč) plus další poplatky. U České spořitelny činí 

poplatek za příchozí platbu 100 Kč, do zemí mimo EU 100 – 950 Kč.  ČSOB si účtuje 

poplatek za příchozí platbu ze Slovenska za 6 Kč, v rámci EU 150 Kč, mimo EU 1 % 

z částky, avšak 150 – 1 000 Kč. 

Odchozí platba – elektronicky (zahraničí) 

Částka, kterou student platí za odchozí platbu, která byla provedena elektronicky do 

zahraničí. 

Komerční banka opět používá možnost EuroPlatby 195 Kč nebo pokud je to do zemí 

mimo EU – standardní zahraniční platba, kde opět záleží na označení platby. Platba 

označená OUR 0,9 % (250 – 1 500 Kč) plus 800 Kč, platba označená SHA 0,9 % (250 – 

1 500 Kč), platba označená BEN žádný poplatek, vše hradí příjemce. Česká spořitelna má 

zaveden poplatek 220 Kč, mimo EU 1 % z částky (220 – 1 500 Kč). ČSOB má opět 

vyčleněnou i Slovenskou republiku, do které je to za poplatek 9 Kč, v rámci EU 250 Kč, 

mimo EU 1 % z částky (250 – 1 500 Kč). 

Výběr z vlastního bankomatu 

Poplatky při výběru hotovosti z bankomatu vlastní banky. 

U KB je výhoda taková, že kolikrát klient zaplatí kartou u obchodníka, tolikrát bude 

mít výběry zdarma, jinak je to 5 Kč. Pokud si u České spořitelny klient vybral službu 

Výběr z ČS zdarma, neplatí nic, pokud nemá zavedenou tuto službu, platí poplatek 6 Kč. 

U ČSOB pokud bylo předloženo potvrzení o studiu je tento výběr zdarma, bez poplatku, 

pokud nebylo předloženo, činí poplatek 6 Kč. 

Výběr z cizího bankomatu 

Poplatek, který platí student, pokud vybírá hotovost z bankomatu jiné banky. 

Komerční banka 35 Kč, Česká spořitelna 40 Kč, ČSOB 30 Kč. 
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Platební příkaz na přepážce – vklad na jiný účet 

Pokud podáváme platební příkaz do sběrného boxu na pobočce u Komerční banky, 

zaplatíme 29 Kč, avšak nedojde ke splatnosti tentýž den, pokud nebude podán do sběrného 

boxu, zaplatíme 59 Kč a splatnost nastane ten stejný den. Česká spořitelna si účtuje 65 Kč, 

pokud je podán na pobočce, tak 55 Kč zaplatíme. U ČSOB poplatek 50 Kč, pokud nastane 

splatnost v ten den a 40 Kč, pokud od druhého pracovního dne. 

Trvalý příkaz 

Trvalý příkaz k úhradě se používá pro opakované platby pevně stanovených částek 

v pevném termínu z běžného účtu plátce na stále stejný účet příjemce. 

Za trvalý příkaz si KB účtuje poplatek 6 Kč, pokud do jiné banky 8 Kč. Česká 

spořitelna 5 Kč, do jiné banky 7 Kč, ČSOB si účtuje 6 Kč. 

Vklad na přepážce na vlastní účet 

Vklad klienta na svůj účet na pobočce své banky. 

U KB poplatek 75 Kč, pokud není uveden variabilní nebo specifický symbol je to 

zdarma. Česká spořitelna bez poplatku za vklad na přepážce na vlastní účet a ČSOB částka 

9 Kč. 

Vklad na přepážce na cizí účet 

Vklad klienta na cizí účet na pobočce své banky. 

KB – bez uvedení variabilního a specifického symbolu zdarma, jinak 75 Kč. Česká 

spořitelna – 65 Kč, pokud na pobočce 55 Kč. ČSOB poplatek 50 Kč. 

Výběr na přepážce 

Výběr hotovosti na přepážce pobočky.  

Komerční banka si účtuje 60 Kč, Česká spořitelna 65 Kč a ČSOB 60 Kč. 

Vyhodnocení 

Po zhodnocení základních i cenových kritérií jsem zvolila za nejvýhodnější 

Studentské konto Plus u Československé obchodní banky, a. s. Za nejvýhodnější ho 

považuji především pro cenu za příchozí a odchozí platbu, která je prováděna elektronicky 

na území ČR, tato platba je zdarma, na rozdíl od KB i ČS. Dalším kritériem pro mě byla 

cena za výběr z bankomatu jiné banky, která činí 30 Kč, u KB je tato částka 35 Kč a u ČS 

je tato částka 40 Kč. Posledním kritériem, který byl pro mě rozhodujícím při výběru 

nejvýhodnějšího studentského účtu, byla cena za vklad na přepážce na cizí účet, která 

činila 50 Kč. 

4.2 Úvěrové produkty 

Druhá část mezibankovního porovnání se týká úvěrových produktů, kde jsem si opět 

vytvořila tabulku základních vybraných kritérií u jednotlivých bank, přesně se jednalo 

o Půjčku bez rizika u KB, Hotovostní úvěr u ČS a Půjčku na cokoliv u ČSOB. U těchto 

úvěrů jsem také pomocí úvěrové kalkulačky, zveřejněné na jednotlivých internetových 
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stránkách vybraných bank, vytvořila tři modelové příklady za situace, kdy si klient vezme 

úvěr 100 000 Kč na dobu 12 měsíců.  

Tabulka č. 6: Přehled vybraných kritérií úvěrových produktů u jednotlivých bank 

 

KB ČS ČSOB 

Název úvěru Půjčka bez rizika Hotovostní úvěr Půjčka na cokoliv 

Sjednání úvěru 
0,8 % z částky, min. 

500 Kč 
1 % z částky 1 % z částky 

Vedení úvěru 80 Kč měsíčně 59 Kč měsíčně 50 Kč měsíčně 

Účel úvěru 

osobní, 

nepodnikatelské 

potřeby 

financování 

soukromých 
potřeb, účel není 

sledován 

bezúčelová půjčka, 
účel není sledován 

Rozmezí úvěru 
30 000 - 2 500 

000 Kč 

30 000 - max. výše 

není stanovená 

20 000 - 600 

000 Kč 

Splatnost do 6 let 
do 7 let, do června 

2011 možnost 8 let 
do 7 let 

Způsob 

splatnosti 

z běžného účtu 

u KB 

z běžného účtu, 

není podmínkou 
banka ČS 

inkasem v rámci 

účtu 

Úroková sazba 7 – 18 (20) % od 8 % od 10,9 % 

Sjednání úvěru 

Za sjednání úvěru u Komerční banky zaplatíme 0,8 % z částky, avšak minimálně 

500 Kč. Česká spořitelna má poplatek 1 % z částky a taktéž i ČSOB. 

Vedení úvěru 

Za vedení úvěru si KB účtuje 80 Kč měsíčně, ČS 59 Kč měsíčně a ČSOB 50 Kč 

měsíčně. 

Účel úvěru 

Klienti si zřizují půjčku bez rizika u Komerční banky pro osobní, nepodnikatelské 

potřeby. Účelem úvěru České spořitelny je financování soukromých potřeb, výhodou je, že 

účel není sledován. Půjčka na cokoliv u ČSOB je bezúčelová půjčka, kdy účel opět není 

sledován. 

Rozmezí úvěru 

U Komerční banky je minimální výše úvěru 30 000 Kč a maximální 2 500 000 Kč, 

Česká spořitelna má minimální výši 30 000 Kč, ale maximální není stanovena, u ČSOB se 

rozmezí úvěru pohybuje od 20 000 Kč do 600 000 Kč. 



Kristýna Bučková: Analýza bankovních produktů 

 

2011   27 

Splatnost 

Splatnost tohoto úvěru je stanovená u KB do 6 let, u ČS do 7 let, ale do konce června 

2011 je možnost mít splatnost úvěru do 8 let a ČSOB má stanovenu splatnost do 7 let. 

Způsob splatnosti 

Úvěr se splácí z běžného účtu u KB, u ČS také z běžného účtu, ale není podmínkou, 

aby byl účet veden u České spořitelny, u ČSOB se splácí inkasem v rámci účtu. 

Úroková sazba 

U Komerční banky se pohybuje v rozmezí od 7 % do 18(20) %, Česká spořitelna ji 

má nastavenou od 8 % a ČSOB od 10,9 %. 

Pro zhodnocení výhodnosti jednotlivých úvěrů jsem pomocí úvěrové kalkulačky 

vytvořila modelové příklady, zadala jsem základní informace, které bylo nutno vyplnit  

v úvěrové kalkulačce, a poté se mi objevily výsledky výpočtu, na základě kterých bych 

vybrala nejvíce výhodný úvěr konkrétní banky. 

Modelový příklad č. 1  

Banka: Komerční banka, a. s. 

Typ úvěru: Osobní úvěr 

Účet: Běžný účet u KB 

Částka půjčky: 100 000 Kč 

Splácení po dobu: 12 měsíců 

Typ výpisu: elektronický 

Výsledek výpočtu 

Výše splátky: 9 526,00 Kč 

RPSN: 13,40 % 

Úroková sazba: 9,44 % 

Celková částka splatná spotřebitelem: 106 961,03 Kč 

Modelový příklad č. 2 

Banka: Česká spořitelna, a. s. 

Typ úvěru: Hotovostní úvěr 

Účet: Běžný účet u ČS 

Částka půjčky: 100 000 Kč 

Splácení po dobu: 12 měsíců 

Typ výpisu: elektronický 

Výsledek výpočtu 

Výše splátky: 9 102,00 Kč 
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RPSN: 21,67 % 

Úroková sazba: 16,40 % 

Celková částka splatná 

spotřebitelem: 

110 934,00 Kč 

Modelový příklad č. 3 

Banka: Československá obchodní banka, a. s. 

Typ úvěru: Půjčka na cokoliv 

Účet: Běžný účet u ČSOB 

Částka půjčky: 100 000 Kč 

Splácení po dobu: 12 měsíců 

Typ výpisu: elektronický 

Výsledek výpočtu 

Výše splátky: 

RPSN: 

Úroková sazba: 

Celková částka splatná spotřebitelem: 

8 834,00 Kč 

od 15,86 %  

od 10,09 % 

106 008 Kč (orientačně) 

Vyhodnocení 

U modelového příkladu č. 3 u Československé obchodní banky po zadání základních 

informací, mi úvěrová kalkulačka vypočítala pouze orientační výsledky, konkrétní 

parametry úvěru by byly uvedeny až v předsmluvních informacích a ve smlouvě o úvěru, 

proto jsem celkovou částku splatnou spotřebitelem vypočítala pouze orientačně, kdy jsem 

vynásobila výši splátky 8 834 Kč dobou splatností 12 měsíců. Na základě výši splátky 

jsem za nejvýhodnější úvěr zvolila právě Půjčku na cokoliv u ČSOB, a. s., tato částka činí 

8 834 Kč, kdežto u KB výše splátky činí 9 526 Kč a u ČS 9 102 Kč. 

4.3 Vkladové produkty 

Ve třetí části se věnuji vkladovým produktům, kde jsem vytvořila poslední tabulku, 

opět jsem vybrala základní parametry, konkrétně jedenáct, které jsem slovně porovnala 

mezi jednotlivými bankami. Jedná se o Termínovaný účet, Vkladový účet a Termínovaný 

vklad. 
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Tabulka č. 7: Přehled vybraných kritérií vkladových produktů u jednotlivých bank 

  KB ČS ČSOB 

Název účtu Termínovaný účet Vkladový účet Termínovaný vklad 

Zaloţení 

a vedení účtu 
zdarma zdarma zdarma 

Měna CZK, EUR, USD 

CZK, EUR, USD, 

CAD, SEK, DKK, 

GBP, JPY 

CZK, EUR, USD, 
CHF, GBP 

Minimální výše 

jednorázového 

vkladu 

5 000 Kč, 
1000 EUR, 

1 000 USD 

5 000 Kč 5 000 Kč 

Délka uloţení 

peněz 

7 dnů - 5 let (7, 14 
dnů, 1,3,6,12 

měsíců, 2,3,4,5 let) 

7 dnů - 4 roky 7 dnů - 1 rok 

Předčasný 

výběr 

ano, sankce 

250 Kč + poplatky 

ano, jeden výběr bez 

poplatku do výše 25 
% z vkladu, při více 

výběrech min. 0,5 % 

z částky (max. 7 % 
z částky) 

do 6 měsíců délky 

vkladu - 0,75 % 

z vybírané částky, 
nad 6 měsíců 1,5 % 

z vybírané částky 

Úroková sazba 
závislá na délce 

trvání a na částce 

závislá na délce 

trvání a na částce 

závislá na délce 

trvání a na částce 

Výpis z účtu 

zdarma poštou, 
elektronicky není 

možnost 

zdarma poštou 

i elektronicky 

zdarma poštou 

i elektronicky 

Obnova vkladu automatická automatická automatická 

Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma 

Založení účtu 

Poplatek za založení účtu je u všech tří vybraných bank nula, je zdarma. 

Vedení účtu  

Za vedení účtu si banka také nenárokuje žádný poplatek, tudíž je zdarma. 

Měna 

Tyto termínované účty mohou být vedeny jak v české měně, tak cizí, sami si 

můžeme vybrat, v jaké měně budeme účet vést. U Komerční banky z cizích měn je to 

možné Eury a americkými dolary. Česká spořitelna také nabízí českou měnu a ze 
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zahraniční měny si můžeme vybrat mezi Eury, americkými dolary, kanadskými dolary, 

švédskou korunou, dánskou korunou, librou a japonskými jeny. ČSOB nabízí měny 

českou, Euro, americký dolar, švýcarský frank a libra. 

Minimální výše jednorázového vkladu 

Při založení účtu se sice nemusí platit žádný poplatek právě za založení a vedení, ale 

musíme na účet vložit minimální jednorázový vklad, který u KB činí 5 000 Kč, v eurech by 

to poté bylo 1 000 EUR a v dolarech 1 000 USD, další dvě banky, ČS a ČSOB mají také 

počáteční minimální vklad 5 000 Kč. 

Délka uložení peněz 

Peníze na termínovaném účtu se dají u Komerční banky uložit na dobu od 7 dnů do 

5 let, konkrétně na 7 a 14 dní, na 1, 3, 6 a 12 měsíců a na 2, 3, 4 a 5 let. Rozmezí u České 

spořitelny je 7 dnů až 4 roky a u ČSOB nejméně, 7 dnů až 1 rok. 

Předčasný výběr 

U všech tří bank je možný předčasný výběr, avšak klient poté zaplatí určitou sankci 

za předčasný výběr, například u Komerční banky činí tato sankce 250 Kč + poplatky, která 

banka dopočítá, podle výše výběru, u České spořitelny je výhodou jeden výběr bez 

poplatku do výše 25 % z vkladu. ČSOB to má rozděleno do dvou variant, v první variantě 

do 6 měsíců délky vkladu je to 0,75 % z vybírané částky a druhá varianta, nad 6 měsíců je 

to 1,5 % z vybírané částky. 

Úroková sazba 

Úroková sazba je individuální a závislá na délce trvání termínovaného účtu a na 

částce, konkrétní úrokové sazby mám uvedené v modelových příkladech při částce 

100 000 Kč, na dobu půjčení 12 měsíců. 

Výpis z účtu 

Výpisy z účtu jsou u všech tří bank zdarma a nabízejí možnost jak elektronického 

výpisu, tak prostřednictvím pošty, pouze Komerční banka nemá možnost elektronických 

výpisů. 

Obnova vkladu 

Obnova vkladu je u všech tří účtů automatická a záleží pouze na klientovi, zda 

k obnově přistoupí či nikoliv. 

Zrušení účtu 

Zrušení účtu je samozřejmě zdarma. 

Vyhodnocení 

Podle zjištěných údajů uvedených v Tabulce č. 7, jsem dospěla k názoru, že všechny 

termínované účty zvolených bank jsou si podobné a liší se v podstatě pouze v délce 

uložení, proto jsem se rozhodla provést vyhodnocení termínovaných účtů na základě 

následující Tabulky č. 8, kde jsem se zaměřila na úrokové sazby těchto účtů a z nich 

vybrala nejvýhodnější variantu. 
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Tabulku jsem rozdělila podle délky uložení na 7 dní a 1 rok a částky zvolila do 

100 000 Kč a od 1 000 000 Kč. Za nejvýhodnější z této tabulky se jeví podle kritérií 7 dní 

u obou částek Termínovaný účet u Komerční banky, kde úroková sazba činí 0,30 % 

a podle kritérií 1 roku opět u obou částek je to Termínovaný vklad u ČSOB, kde úroková 

sazba do 100 000 Kč činí 0,85 % a u částky od 1 000 000 Kč je tato úroková sazba 1,10 %. 

Častějším případem je délka trvání terminovaných účtů 1 rok, a proto bych celkově 

vyhodnotila podle těchto parametrů Termínovaný vklad u ČSOB. 

Tabulka č. 8: Úroková sazba termínovaných účtů 
 

  7 dní 1 rok 

  
do 

100 000 Kč 
od 

1 000 000 Kč 
do 

100 000 Kč 
od 

1 000 000 Kč 

KB 0,30% 0,30% 0,80% 1,00% 

ČS 0,10% 0,15% 0,55% 0,80% 

ČSOB 0,15% 0,20% 0,85% 1,10% 
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5 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala analýzou bankovních produktů 

u vybraných obchodních bank. Cílem této práce bylo především porovnání a vyhodnocení 

studentských účtů, uvěrových produktů a vkladových produktů u zvolených obchodních 

bank. Jednalo se o banky: Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s. a Československá 

obchodní banka, a. s. U Komerční banky jsem si zvolila Studentský účet G2, Osobní úvěr 

a Termínovaný účet. U České spořitelny Osobní účet ČS Student, Hotovostní úvěr 

a Vkladový účet a u ČSOB jsem zvolila Studentské konto Plus, Půjčka na cokoliv 

a Termínovaný vklad. 

Bakalářská práce byla rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahovala úvod. 

V druhé kapitole jsem charakterizovala vybrané obchodní banky, jak jsem se již 

zmínila, jednalo se o tři největší banky na českém trhu, které mají zahraniční vlastníky 

a celosvětovou působnost. Byly jimi Komerční banka, Česká spořitelna a Československá 

obchodní banka. Zabývala jsem se jejich historií, současností, vedením společností, 

základními finančními údaji e jejich obchodními výsledky. 

Třetí část mé bakalářské práce byla zaměřena na popis bankovních produktů. Tuto 

kapitolu jsem rozdělila na tři části. V první jsem se věnovala studentským účtům, 

konkrétně u Komerční banky Studentský účet G2, u České spořitelny Osobní účet ČS 

Student a u Československé obchodní banky to bylo Studentské konto Plus. Druhá část se 

zaměřovala na úvěrové produkty, stejně jako u studentských účtů jsem si vybrala konkrétní 

úvěry, u Komerční banky to byl Osobní úvěr – půjčka bez rizika, u České spořitelny 

Hotovostní úvěr a u ČSOB Půjčka na cokoliv. A poslední třetí část se zabývala 

vkladovými produkty, konkrétně Termínovaným účtem u Komerční banky, Vkladovým 

účtem u České spořitelny a Termínovaným vkladem u ČSOB. 

Ve čtvrté kapitole jsem porovnávala a vyhodnocovala mezi jednotlivými bankami 

studentské účty, úvěrové produkty a vkladové produkty, které jsem si zvolila. Rozdělila 

jsem tuto kapitolu opět do tří částí, kde v první jsem zhodnotila parametry studentských 

účtů prostřednictvím tabulek základních kritérií a cenových kritérií a slovního porovnání, 

v druhé části jsem se věnovala úvěrovým produktům, pomocí modelových příkladů jsem 

vybrala banku, u které je pro klienta nejvýhodnější si zřídit úvěr a ve třetí části jsem slovně 

zhodnotila vkladové produkty, konkrétně termínované účty. 

Z mého pohledu po zhodnocení základních i cenových kritérií u studentských účtů, 

jsem zvolila za nejvýhodnější variantu Studentské konto Plus u Československé obchodní 

banky, a. s., za nejvýhodnější jsem ho zvolila především díky cenovým parametrům, které 

jsou nejlevnější v porovnání s Komerční bankou a Českou spořitelnou. Cena za příchozí 

a odchozí platbu, která je prováděna elektronicky na území ČR, tato platba je zdarma. 

Dalším kritériem pro mě byla cena za výběr z bankomatu jiné banky, která činí 30 Kč, 

u KB je tato částka 35 Kč a u ČS je tato částka 40 Kč. A posledním kritériem, které bylo 

pro mě rozhodujícím při výběru nejvýhodnějšího studentského účtu, byla cena za vklad na 

přepážce na cizí účet, která činila 50 Kč. 

U úvěrových produktů jsem vybírala nejvhodnější úvěr podle modelových příkladů,  

které jsem vytvořila na základě úvěrových kalkulaček na internetových stránkách 

obchodních bank. Na základě vypočítané výši splátky jsem za nejvýhodnější úvěr zvolila 
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Půjčku na cokoliv u Československé obchodní banky, a. s., tato částka činí 8 834 Kč, 

kdežto u KB výše splátky činí 9 526 Kč a u ČS 9 102 Kč. 

Na základě zjištěných údajů uvedených v Tabulce č. 7: Přehled vybraných kritérií 

vkladových produktů u jednotlivých bank, jsem za nejvýhodnější vkladový produkt zvolila   

zhodnocení jsem určila podle, protože v ostatních kritériích jsou si tyto termínované účty 

podobné a rozdíl je v podstatě pouze v délce uložení. 
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