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1 Úvod 

 

Je v nynější době schopen se současný člověk vyznat, porovnat a vybrat si 

správný a plně mu vyhovující některý z nepřeberného množství bankovních 

produktů? 

Jsou tyto bankovní produkty dobře srozumitelné nejen pro mladé, vzdělané a 

v současném systému nabídek nepřeberného množství bankovních domů 

orientované občany, ale i pro celé široké spektrum občanské společnosti? 

Každý člověk má v dnešní době mnoho možností, a proto správné rozhodnutí 

o výběru té jemu nejlépe vyhovující banky a produktu této banky, může v kladném, 

ale i v záporném slova smyslu ovlivnit celý další průběh i způsob jeho života. 

V prvopočátku výběru banky a produktu si člověk plně neuvědomuje, že správné 

rozhodnutí je základem pro další vývoj jeho osobního bankovnictví a případně 

peněžního růstu. Pokud od začátku nebude pevně rozhodnut, co očekává od své 

banky a jí nabízeného produktu, může se časem setkat a přijít na nedostatky, 

problémy a úskalí, které mu prvotní špatné rozhodnutí přinese. Tato výchozí úvaha je 

ovlivněna řadou faktorů, které při rozhodování, či při samotném uzavírání dohody o 

poskytnutí produktu, byly pro daného člověka určující. Těchto situací je nepřeberné 

množství, a pokud v kontextu všech produktů, které daný člověk chce nebo bude 

chtít v budoucnosti využívat, ať je to zřízení bankovního účtu pro běžné používání, 

spořicí účet, úvěr, půjčka či jiné další produkty, může se stát, že si nakonec vybere 

produkt, který v zásadě ani nechtěl a vůbec jej nepotřebuje. 

Nejvíce konkrétní osobu ovlivňuje reklama bankovních subjektů, kde tyto 

subjekty sdělují jen informace, které chtějí, aby budoucí klient věděl a pro jejich 

služby se rozhodl. Reklamní předměty nebo brožury jsou sice obsáhlé a nabité 

mnoha zdánlivě podrobnými informacemi, kdy nedůležité, ale pro rozhodnutí klienta 

k vybrání si konkrétní banky a jeho nabídky velkým písmem uvedené výhody, avšak 

povinnosti a sankce jsou uvedeny milimetrovým písmem tak, aby rozhodnutí 

konkrétního zájemce nijak neovlivnily, avšak při sporu mohlo být sděleno, že s těmito 

povinnosti či sankcemi byl klient seznámen již v době, kdy o produktu pouze 

uvažoval.   
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Proto je nutné, aby zájemce rozhodnutí udělal ne v tísni, kdy je velmi velká 

pravděpodobnost, že toto rozhodnutí bude ukvapené a krátkozraké, ale až v době, 

kdy bude mít potencionální zájemce pravdivé a plnohodnotné informace o 

nabízených produktech a možnost jejich vzájemného porovnání s produkty jiných 

bankovních společností.  

Tato témata mne silně oslovila, a proto bych chtěla touto svou diplomovou 

prací na již výše všechny vyřčené i nevyřčené otázky co nejsrozumitelněji, jednoduše 

a v plné šíři záběru tohoto tématu odpovědět. Cílem mé diplomové práce je seznámit 

a porovnat srovnatelné produkty u vybraných bank.  

Svou prací bych chtěla jednoduchým a pro širokou laickou veřejnost 

srozumitelným způsobem srovnat různé produkty různých společností, kdy jsem si 

vybrala pro toto srovnání tři bankovní instituce působící na českém bankovním trhu. 

Do vzorku porovnávaných bank jsem zařadila, jako první společnost Komerční banku 

a. s., jako druhou Československou obchodní banku a. s. a jako třetí subjekt jsem 

vybrala Českou spořitelnu a. s. Jako srovnávací produkty jsem zvolila k porovnání 

takové produkty, které nabízejí všechny výše uvedené subjekty. Jedná se o 

studentské účty, hypotéční úvěry a spořicí účty.  

A proč jsem si tyto banky vybrala? V současné době jsou tyto bankovní domy, 

dle mého názoru, kapitálově nejsilnější společnosti působící na českém bankovním 

trhu. 

Tyto tři produkty jsem si vybrala, protože i mně věkem blízké osoby, které 

jsem oslovila, nejvíce zajímaly tyto produkty. 
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2 Historie a charakteristika České národní banky a 

komerčních bank 

 

 

2.1 Historie bank 

 

Pojem „banka“ je odvozen z původního historického italského výrazu „banca“, 

který označoval stůl používaný směnárníky, obchodníky či lichváři ve středověké 

Itálii, na kterém provozovali obchod s penězi. Tento výraz se ujal, používá se 

dodnes, avšak jeho význam je dnes již jiný. 

V dávných dobách se bohatá část společnosti obávala o své úspory a hledala 

pro ně úkryt – bezpečnou úschovu. Protože za spolehlivé považovali chrámy, tak do 

nich začali odnášet své peníze, které nepotřebovali k okamžité spotřebě.   

Ve středověké Evropě je počátek výrazného úspěchu bankovnictví připisován 

židovských bankéřům. Křesťanství totiž zakazovalo půjčovat peníze na úrok. U 

muslimů platí dodnes zákaz půjčené peníze zatěžovat úrokem, a proto islámské 

banky fungují na jiných principech. 

 Průmyslová revoluce přinesla potřebu většího množství finančních služeb a 

ústavů. V tomto období nastal rozmach bankovnictví, který celý obor nasměroval 

k vývoji do její dnešní podoby.  

Československé potažmo české bankovnictví má svůj dlouhodobý historický 

vývoj, kdy základy pro vznik československého bankovnictví, které známe po roce 

1918, můžeme odvozovat od rakousko-uherského bankovního systému. Vznik 

československému bankovnictví dala vzniknout politická situace, jenž nastala           

po první světové válce. V dalších podkapitolách můžeme sledovat vývoj 

československého a českého bankovnictví od vzniku Československé republiky, přes 

významné milníky let 1938, 1939, 1945, 1948, 1989 až po současnost.  

 



8 
 

2.1.1 Počátky bankovnictví v Čechách 

 

Obchodníci, směnárníci i další osoby, které se zabývaly poskytováním úvěrů, 

půjček, zástav, exekucí i vystavováním směnek na budoucí příjmy, se převážně řídily 

svými, léty získanými, individuálními zkušenosti a znalostmi o svých potenciálních 

klientech. Sami se rozhodovali, za jakých podmínek poskytnou úvěr, půjčku či 

zástavu, jak vysoký bude úrok z těchto transakcí či jak bude zajištěn. Nebyly vázány 

žádnými omezeními a jejich hlavním cílem byl co nejvyšší zisk na úkor dlužníka, kdy 

úroky dosahovaly vysokých částek. Dnes bychom toto jednání mohli označit slovem 

lichva. 

Vznik prvního soukromého bankovního domu na území dnešní České republiky 

se datuje v roku 1751 a bylo to v Brně, kdy tedy vznik prvního bankovního domu se 

překrývá s dobou prvních tereziánských reforem. Avšak za první skutečnou bankou, 

která vznikla a fungovala, lze považovat „ Vídeňskou městskou banku – Wienerstadt 

Bank“, která byla založena v roce 1706 v Rakousku. Jejím hlavním a nejdůležitějším 

úkolem byla správa císařských státních financí. Následně od roku 1769 byla banka 

přímo podřízena správě císařské dvorní komory. 

 V roce 1824 byla založena v Čechách Česká spořitelna, která ihned od svého 

založení a v následujících letech rozvíjela velice intenzivně svou bankovní činnosti a 

byla velmi úspěšná. V dalších letech, kdy docházelo k velkému a masivnímu rozvoji 

bankovního sektoru, je založena jedna z nejvýznamnější českých bank – 

Živnostenská banka pro Čechy a Moravu. Lidově zvaná „Živnobanka“ se od svého 

založení intenzivně a cíleně zaměřovala na podporu a rozvoj českého 

podnikatelského prostředí. Její cíle byly velice odvážné, avšak reálné, a přes 

hospodářskou záložnu dokázala proniknout téměř do každého místa, kde se 

úspěšně rozvíjel podnikatelský sektor a svými aktivitami toto podnikání podporovala.  

Ani bankám se nevyhnula velká deprese, kterou přečkaly pouze kapitálově 

velmi silné banky. Kromě zmíněné Živnostenské banky, která tuto depresi přežila bez 

větších zrát, vyšla z této deprese posílená i později velmi úspěšná Böhmische Union 

Bank, která vznikla rok před depresí. 

Mohutný rozvoj poštovní sítě, k němuž ve velké míře došlo koncem 19. a 

počátkem 20. století, je možno považovat za významný faktor pro rozvoj poštovní 
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spořitelny. Velkou a ne nepodstatnou sférou, kterou můžeme zahrnout pod pojem 

„malobankovnictví“ je oblast lidového peněžnictví. V Rakousku je založení těchto 

lidových družstevních záložen neodmyslitelně spojeno se jménem A. Raiffeisena, 

kdežto v českých zemích jsou občanské záložny nazývány podle domácího nositele 

myšlenky Raiffeisenova systému F. C. Kampelíka „kampeličkami“, kdy tento název je 

používán do současnosti. 

Tyto kampeličky poskytovaly za relativně příznivých finančních podmínek úvěry 

především drobným řemeslníkům, živnostníkům, obchodníkům, výrobním družstvům, 

zkrátka těm klientům, kteří se nalézali mimo dosah či zájmovou oblast velkých 

bankovních domů, a kteří by jen velmi složitě a za pro ně nepříliš výhodných 

podmínek získali úvěr u těchto velkých bankovních institucí. 

 

2.1.2 Po vzniku ČSR  

 

Vznik Československé republiky se zákonitě musel dotknout i bankovního 

systému, což znamenalo velkou změnu i v oblasti československého bankovnictví. 

V roce 1918 byla rozšířena naše bankovní soustava o nově vzniklou Poštovní 

spořitelnu. V březnu roku 1919 byl po ukončení měnové separace nově zřízen 

Bankovní ústav při ministerstvu financí ČSR, jako státní úřad. Tento nově vzniklý 

státní úřad převzal funkci emisního ústavu státu a v jeho čele stál ministr financí. 

Mezi hlavní úkoly tohoto emisního ústavu státu bylo ukončit měnovou separaci a 

současně spravovat nové státní půjčky, jakož i pokladniční poukázky Rakousko-

uherské banky a žirové účty.  

Pro potřeby nově vzniklé republiky vyvstala potřeba vzniku nové Národní 

banky. Proto byla zákonem ze dne 23. dubna 1925 zřízena Národní banka 

Československá. Svou činnost však zahájila až dne 1. dubna 1926. Rozhodujícím 

statutárním orgánem banky byla bankovní rada sestavená z guvernéra a 9 členů této 

bankovní rady. Historicky prvním guvernérem Národní banky Československé byl 

zvolen dlouholetý ředitel Pražské městské spořitelny Vilém Pospíšil. Výkonným 

orgánem všech činností banky byla obchodní správa neboli ředitelství, v jehož čele 

stál vrchní ředitel. Tento vrchní ředitel za svou činnost odpovídal bankovní radě. 
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Po roce 1918 prošlo velmi zajímavým a bouřlivým vývojem i komerční 

bankovnictví. Při vzniku Československé republiky u nás působilo 301 obchodních 

akciových bank. Hospodářský a obchodní vývoj, k němuž v Evropě po první světové 

válce došlo, vedl ke značným změnám. Komerční bankovnictví na našem území 

zaznamenalo poměrně velký počet krachů, ale i fúzí jednotlivých slabších bank, jenž 

sanovaly banky silnější. V roce 1929 na našem území už působilo jen 114 akciových 

bank. 

 V českých zemích působilo 7 velkých bank, ve kterých se soustředilo 

sedmdesát procent akciového kapitálu a osmdesát devět procent všech vkladů. 

Mezi sedmičku největších bank patřily:  

 Živnobanka, 

 Anglopragobanka, 

 Česká eskontní banka, 

 Česká banka Union, 

 Česká průmyslová banka, 

 Banka pro obchod a průmysl, 

 Moravská banka. 

Do první desítky největších banka patřily ještě: 

 Agrární banka, 

 Tatrabanka, 

 Legiobanka. 

Všechny významné banky na bankovním trhu, které jsou uvedeny výše, ale i 

ostatní české banky byly svojí povahou a zaměřením univerzálními obchodními 

bankami středoevropského typu. Peněžní ústavy, jenž by byly orientované na 

investiční bankovnictví, jako investiční banky anglosaského typu se v našich zemích, 

ať už po vzniku samostatného státu, ale ani v době Rakouska – Uherska 

v bankovním sektoru neprosadily a neuplatnily, což bylo dáno především jiným 

historickým vývojem těchto peněžních ústavů. 

Přestože v prvních letech po vzniku samostatného státu došlo k pozitivnímu 

vývoji v oblasti bankovnictví, nebyl tento trend jen pozitivní, naopak došlo zároveň i 
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k úpadku a to především menších a drobnějších bank, avšak i bank, které zaujímaly 

poměrně důležité postavení na domácím bankovním trhu.   

Demokratický a vskutku kladný vývoj bankovnictví byl v naší zemi prvně 

výrazně omezen po mnichovském diktátu a zabrání části pohraničního území 

Československa v roce 1938, kdy na obsazeném území bylo zkušeno mnoho filiálek 

českých bankovních domů. Druhý a třetí nedemokratický zásah do českého 

bankovnictví nastal dnem 15. března roku 1939, kdy jednak došlo k úplnému 

osamostatnění se slovenského bankovního trhu, následkem vyhlášení samostatného 

Slovenského státu a dále vznikem protektorátu Čechy a Morava pod správou 

německých okupačních sil, kdy veškerá finanční politika státu byla plně podřízena 

německému diktátu. V období protektorátu dochází k násilné změně názvu banky 

z Národní banka československá na název Národní banka Čech a Moravy.  

V době okupace dochází samozřejmě k likvidaci či podřízení nezávislého 

českého bankovnictví. Řada bank byla uzavřena, nebo byl jejich provoz výrazně 

omezen, případně se staly filiálkami říšských či sudetoněmeckých bank. Tento 

rozklad českého finančního trhu v době okupace relativně dobře přečkala jedině 

Živnobanka, i když ani jí se nevyhnuly některé okupační direkce.  

 

2.1.3 Po roce 1945 

Stav českého bankovnictví, jenž vznikl v době okupace, nemohl nepoznamenat 

v roce 1945 i první kroky znovu obnovené Národní banky Československé. V této pro 

československé bankovnictví nelehké době působily na našem obnoveném území 

dvě emisní instituce. V českých zemích, a to v Praze sídlící, byla Národní banka 

Československá a na slovenském území to byla Slovenská banka se sídlem v 

Bratislavě. Měnová nejednotnost a rozkolísanost československého bankovního 

systému po druhé světové válce byla ukončena až dekretem prezidenta republiky Dr. 

Edvarda Beneše ze dne 19. října 1945, který stanovil, že Národní banka 

Československá je jediným a právoplatným emisním ústavem na celém území 

Československa. Slovenská národní banka byla tímto dekretem transformována na 

oblastní peněžní ústav s plným názvem Národní banka Československá, oblastní 

ústav pro Slovensko. Tímto aktem byla ukončená měnová rozkolísanost bankovního 
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systému. Prioritním úkolem, kterým byla banka pověřena, bylo provedení měnové 

reformy, kdy Národní banka Československá posléze realizovala tuto měnovou 

reformu vyhlášenou 1. 11. 1945. Zasloužila se o uznání měnové jednotky na celém 

území Československa, stala se jím koruna československá, která nahradila dvě 

různé měny platící v době okupace Československa.  

Bezprostředně po skončení druhé světové války byl na základě prezidentských 

dekretů konfiskován majetek německých a maďarských peněžních ústavů. Dalšími 

prezidentskými dekrety byly všechny banky znárodněny. Znárodnění se netýkalo jen 

menšího omezeného počtu bankovních společností, jednalo se většinou o družstevní 

a veřejnoprávní ústavy lidového peněžnictví. Po realizaci těchto reforem působilo 

koncem roku 1945 na území Československa jen 14 bank, a to většinou ve formě 

národních podniků  

Rok 1948 je další milník v historii československého bankovnictví. V tomto roce 

dochází, po změně politického systému, ke splynutí na našem trhu dosud působících 

bank.  Po tomto sloučení dosavadních bank zůstala zachována v českých zemích jen 

jedna banka pro poskytování krátkodobých úvěrů – Živnobanka, na Slovensku byla 

rovněž zachována jen jedna banka působící v této oblasti – Tatrabanka. Pro 

poskytování dlouhodobých úvěrů byla vyčleněna jen jedna banka pro celé území 

Československa, a touto peněžní institucí byla Investiční banka.  

V následujících letech byly prováděny další reformy. V  roce 1950 byla 

provedena reorganizace bankovní soustavy, mimo jiné došlo ke změně Národní 

banky Československé, která se transformovala v jednu centrální banku s názvem 

Státní banka Československá, která svou činnost zahájila dnem 1. července 1950.  

Tato centrální banka poskytovala provozní úvěry a plnila funkci zprostředkovatele 

veškerého platebního styku.   

V roce 1953 dochází k další razantní koncentraci bankovních institucí. Všechny 

dosud existující lidové peněžní ústavy byly sloučeny pod křídla státních okresních 

spořitelen, které byly přímo podřízeny a řízeny ministerstvem financí. V roce 1967 

byly všechny tyto okresní spořitelny sjednoceny do jediného peněžního institutu -  

Československé státní spořitelny. Jejím prioritním úkolem bylo poskytovat veškeré 

peněžní služby občanské klientele.  



13 
 

Činnosti Státní banky Československé byly v konečném důsledku rozšířeny i na 

financování a úvěrování investic. Činnosti Investiční banky byly oklestěny a omezily 

se pouze na úschovnu a správu cenných papírů. Tímto aktem se stala Státní banka 

Československá jedinou „univerzální bankou“. 

Tento stav peněžního systému byl s drobnými kosmetickými úpravami 

zachován až do roku 1989. 

 

2.1.3 Po roce 1989 

 

Postupem doby je zjišťováno, že stav bankovní systému v podobě, jaký byl po 

dlouhá desetiletí používán v Československu, je dlouhodobě neudržitelný a bude 

nutná reforma. Proto v letech 1988 a 1989 začaly předběžné práce na reformě 

československého bankovnictví. Koncem roku 1989 však dochází ke změně 

politického systému v naší zemi a dlouhodobě připravována změna peněžnictví se 

jeví nejen jako nutná, ale rovněž je potřeba jejího rychlého uskutečnění. V důsledku 

těchto všech okolností dochází k logickému vyústění celé této situace a od 1. 1. 1990 

vzniká řada bank, které měly ve svém souhrnu přispět především k rozvoji tržní 

ekonomiky, v neposlední řadě i k uspokojování potřeb běžných občanů. Štěpením 

Státní banky Československé vzniká centrální – emisní banka, dále Komerční banka, 

Investiční banka a Všeobecná úvěrová banka.  

Na nově vzniklý bankovní trh však vstupují i nové banky, tím že vznikají, ale i 

tím, že přicházejí rovněž ze zahraniční. Obnovuje se činnost družstevních záložen, 

kampeliček, stavebních spořitelen či různých jiných peněžních družstev či institucí.  

Tento vývoj byl velice hektický, avšak zanedlouho se ukázalo, že vznik těchto 

peněžních ústavů nebyl vždy veden čestnými úmysly a docházelo k tunelování, 

krachům, netransparentním prodejům a převodům, v jejichž důsledku došlo 

k okradení nejen drobných střadatelů ale i podniků, státních orgánů a institucí. Řada 

takto vzniklých subjektů svou činnost ukončila. Situace se však sice v menší míře 

opakovala, neboť kontrola byla nedostatečná. 

Dne 1. 1. 1993 dochází k rozdělení Československa na dva samostatné státy – 

Českou a Slovenskou republiku a rovněž k dělení bankovního sektoru.  
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 Na základě negativních zkušeností z první poloviny devadesátých let 

dvacátého století se v  druhé polovině devadesátých let při hodnocení dosavadního 

vývoje bankovního sektoru ukázala podmínka přísného bankovního dohledu nad 

vstupy nových subjektů, ale rovněž také nad subjekty na českém bankovním trhu již 

působících, jako důležitá a naprosto nezbytná. Rovněž vyvstala potřeba zpřísnění 

podmínek pro vstup do bankovní sféry a také vyřešení silného kapitálového zázemí 

jednotlivých bankovních subjektů. V této době se připravovaly i majetkové vstupy 

zahraničních partnerů do strategických českých peněžních ústavů.   

V polovině prvního desetiletí dvacátého prvního století byl již bankovní sektor 

České republiky plně stabilizován a integrován do systému světového bankovnictví.  

Činnost bank byla srovnatelná s úrovní vyspělých zahraničních bank, kdy na českém 

trhu již působila rovněž řada zahraničních bank, buďto jako samostatné subjekty či 

jako strategičtí partneři tuzemských bank.  Banky v České republice si svou stabilitu 

udržely i během světové finanční krize, která propukla v roce 2007.  

 

2.2 Bankovní systém 

 

Nejdříve si definujme a vymezme pojem banka, dále se zaměřme na základní 

činnost každé banky a obecný cíl těchto institucí.   

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je 

shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává 

k dispozici a nastavováním úroků znehodnocuje. Tímto způsobem umožňuje pohyb 

peněz v ekonomice a prostřednictvím multiplikace znásobuje množství dočasně 

volných zdrojů v peněžním oběhu. Rozdíl mezi úrokovými sazbami debetních účtů 

(úvěrů) a kreditních účtů (vkladů) a poplatky za jejich rezervaci, uložení či správu 

tvoří základní zisk každé banky.  

 V každém konkrétním státě tvoří bankovní systém souhrn bank včetně 

poboček zahraničních bank působících na území daného státu. Mezi speciální 

instituce bankovního systému patří např. stavební spořitelny. 



15 
 

Provozování těchto služeb je regulováno státem. Banka v České republice 

potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který 

vykonává centrální banka. V České republice existují dvě hierarchické úrovně. Na 

vysoké úrovni je Česká národní banka (dále jen „ČNB“). Na nižší úrovni jsou 

obchodní banky.  

 

2.2.1 Legislativa 

 

Legislativní rámec bankovního trhu v České republice je tvořen soustavou 

zákonů, vyhlášek, opatření ČNB a dalších norem potřebných pro řádné fungování 

bank. Některé základní zákony České republiky, které mají vliv na správnou činnost  

bankovního systému v České republice jsou:  

 Ústava České republiky, 

 Zákon č. 6/93 Sb., o České národní bance, v platném znění, 

 Zákon č. 21/92 Sb., o bankách, v platném znění, 

 Zákon 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, 

 Zákon č. 51/92 Sb., o mezibankovním platebním styku, v platném znění, 

 Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

 Zákon č. 47/92 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

 Zákon č. 191/53 Sb., směnečný a šekový, v platném znění, 

 atd. 

 

2.2.2  Vymezení a charakteristika bankovního systému 

 

Bankovní systém prezentuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě a 

uspořádání vztahů mezi těmito bankovními institucemi.  

Bankovní systém se skládá ze dvou složek: 

 institucionální složka, 

 funkční složka. 
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Institucionální složka bankovního systému 

Do této složky bankovního systému patří jednotlivé banky, které se člení podle 

hlavní náplně své činnosti do několika druhů. V každé ekonomice může působit více 

druhů a typů bank. Mimo tyto banky mohou ještě v každé konkrétní ekonomice 

existovat především mezinárodní banky a mezinárodně působící, multinacionální 

bankovní holdingové společnosti. Mezinárodní banky nejsou součástí konkrétní 

ekonomiky a bankovního systému daného státu.  

 

Funkční složka bankovního systému 

Tato složka bankovního systému představuje konkrétní způsoby uspořádání 

vztahů mezi jednotlivými bankovními institucemi v dané ekonomice. V této složce se 

rozlišuje jednostupňový a dvoustupňový bankovní systém. 

Bankovní systém 

Jednostupňový Centrální banka a ostatní banky 

Dvoustupňový 
Centrální banka 

Obchodní a další banky 

 

Jednostupňový bankovní systém:  

  Jednostupňový bankovní systém předcházel historicky dvoustupňovému 

bankovnímu systému. Jednostupňové bankovní systémy se vyskytují převážně 

v netržních ekonomikách a jsou typické pro centrálně plánované hospodářství.  

V centrálně plánovaných ekonomikách se postavení bank výrazně liší od postavení 

bank v tržní ekonomice. Hlavním cílem není zisk, ale splnění ukazatelů zadaných 

plánem. Činnost bank je plně určena a řízena z centra rozepsanými úkoly v podobě 

plánů, kdy v podstatě všechny bankovní operace provádí jediná centrální banka, 

která vykonává funkce centrální i obchodní banky. V rámci své centrální funkce 

zajišťuje emisi peněz a reguluje množství těchto peněz v ekonomice. Jako obchodní 

banka shromažďuje depozita a poskytuje úvěry jednotlivým klientů.  

Svými pravomocemi má centrální banka naprosto dominantní postavení a 

nepřímo řídí činnost ostatních bank. Funkčně tak další banky působí spíše jako 

specializované pobočky centrální banky a jsou již předem orientované na velmi úzce 
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vymezený okruh bankovních činností nebo na vymezené sektory či ekonomické 

oblasti.  

Jsou prakticky zcela závislé na rozhodnutí centrální banky, ve skutečnosti 

v oblasti bankovnictví nijak „nepodnikají“ a jejich rozhodovací pravomoci jsou velmi 

malé a omezené. Jako nejpodstatnější oblastí specializace bank v jednostupňovém 

bankovním systému bývá oblast zemědělství, investiční výstavby nebo sektor 

obyvatelstva. Jako nejvýznamnější z tohoto pohledu se jeví zahraniční obchod. 

Tento systém se označuje za systém „monobanky“. Chybí zde institucionálně 

oddělená centrální banka, kdy zde splývají makroekonomické i mikroekonomické 

funkce.    

Makroekonomické Mikroekonomické 

Emise hotovostních peněz Regulace a dohled v systému 

Monetární politika Banka bank 

Devizová činnost Banka státu 

 Reprezentant státu v měnové oblasti 

 

Tento systém byl charakteristický i pro československou ekonomiku a to 

v letech od 1950 – 1989. Jako velkou zvláštnost lze považovat Kubu, kdy zde 

v letech 1962 – 1982 působila jen jedna jediná banka. Jednostupňové bankovní 

systémy nefungují zcela efektivně. Je to z toho důvodu, že v nich chybějí 

podnikatelské aktivity obchodních a dalších bank. Chybí zde rovněž konkurenční 

prostředí a dříve či později se jednostupňový systém stává brzdou dalšího rozvoje a 

je změněn s cílem vytvořit dvoustupňový systém.  

 

Dvoustupňový bankovní systém: 

 V tržních ekonomikách je bankovní systém dvoustupňový. V tomto systému je 

funkčně odděleno centrální a obchodní bankovnictví. Centrální banka až na výjimky 

nerealizuje činnosti, které spadají do zóny působení obchodních a dalších bank – 
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hlavně neúvěruje podnikatelský sektor a neřídí činnost ostatních bank. Centrální 

banka zabezpečuje makroekonomické funkce, zajišťuje měnovou stabilitu a je 

institucionálně oddělená od obchodních bank.  

Centrální banka je pověřena emisí bankovek a regulací ostatních bank, které 

jsou institucemi podnikajícími (resp. obchodujícími) s penězi. Plní funkci ústředního 

orgánu v oblasti bankovnictví. Obchodní a další banky podnikají s penězi za účelem 

dosažení zisku v poměrně široce vymezeném rámci daném pravidly regulace. Tyto 

obchodní banky zabezpečují mikroekonomické funkce a podnikají na základě 

ziskového principu, vystupují na finančním trhu jako finanční zprostředkovatelé. 

Avšak i u těchto bank mohou nastat dvě varianty, kdy v prvním případě banky 

podnikají s penězi ve velmi úzce vymezeném rámci, nejsou zcela samostatné při 

vlastním rozhodování ani jednoznačně závislé na výsledcích vlastního hospodaření a 

druhá varianta je, že banky jsou zcela samostatné ve vlastním rozhodování a jsou 

plně závislé na svých hospodářských výsledcích.   

 Činnost těchto bank není nikterak ovládána ani řízena žádnými z centra 

rozepsanými a diktovanými plány, tyto banky jsou v zásadě zcela samostatné při 

vlastním rozhodováním. Z toho vyplývá, že činnost a výsledky hospodaření zcela 

ovlivňují jejich existenci, a to jak v případě  růstu, tak včetně případného úpadku. 

V dvoustupňových bankovních systémech existuje mezi jednotlivými tržními 

ekonomikami mnoho podstatných rozdílů. Nejdůležitějším je rozdíl mezi 

specializovanými a univerzálními systémy. Mezi další hlavní rozdíly patří ty, které 

jsou spojeny s mírou otevřenosti a uspořádáním jednotlivých bank. V univerzálních 

bankovních systémech mohou obchodní banky provádět operace s cennými papíry 

bez závažných omezení. Specializované bankovní systémy oddělují činnosti 

obchodních a investičních bank.   

Míra otevřenosti domácích bankovních systémů vůči zahraničním bankám je 

vyšší v zemích Evropské unie, než v Japonsku a USA, které na tomto poli vytvářejí 

regulační bariéry. Uspořádáním bank neboli existence unitárního, propojeného či 

pobočkového bankovního systému je určováno zákonodárstvím a tradicemi.  
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Základní druhy bank:1 

Centrální banka 

Obchodní banky 

Tento druh peněžních společností nabízí 
zejména depozitní a úvěrové operace, 
tyto operace mohou být jak univerzální 
tak i specializované. 

Spotřební banky 

Tyto ústavy se specializují především na 
depozitní, úvěrové a další operace, 
jejichž klientelu tvoří z převážné části 
obyvatelstvo. 

Investiční banky 

Organizace tohoto typu je možno rozdělit 
na dva základní druhy – jsou to buď 
organizace investující do cenných 
papírů, nebo organizace poskytují 
dlouhodobé úvěry. 

Rozvojové banky 

Instituce tohoto typu se specializují 
především na účelové, obvykle 
dlouhodobé úvěry investičního 
charakteru. 

Specializované banky 

Zakladatelem těchto subjektů je často 
přímo konkrétní stát, jejichž 
prostřednictvím chce,  například podpořit 
export, rozsáhlé investiční akce, 
restrukturalizaci státních firem, privatizaci 
atd.  

Hypoteční banky 

Specializací daných podniků je emise 
hypotečních zástavních listů a 
poskytování hypotečních úvěrů fyzickým 
osobám. 

Stavební spořitelny 

Jsou to peněžní společnosti, které 
přijímají peněžní vklady od účastníků 
stavebního spoření a po splnění daných 
kritérií, za zvýhodněných úrokových 
sazeb poskytují těmto subjektům úvěry. 

Zemědělské banky 
Stěžejním programem je provádění 
bankovní operací a nabízení bankovních 
služeb zejména v zemědělském sektoru. 

Městské a komunální banky 
Jsou většinou zakládány městy a obcemi 
za účelem nabídky bankovních operací, 
služeb a produktů v daném regionu. 

Zahraniční banky 

Jsou to instituce, které obchodují stejně 
jako domácí banky, jsou však vlastněny 
zahraničními subjekty, případně to jsou 
pobočky zahraničních bank v jiném než 
mateřském státě.   

                                            
1
 REVENDA, Zdeněk. Centrální bankovnictví. 3 vyd. Praha: Cover design, 2011. 558 s. ISBN 978-80-

7261-230-7. 
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2.3 Centrální banka 

 

Vznik, vývoj a rozvoj centrálních bank až po současnost umožnil vznik 

kvalitativně nového bankovního systému – dvoustupňového bankovnictví. Centrální 

banky postupně vznikly z obchodních bank, nebo byly zakládány jako banky státu. 

Centrální banka, často také národní banka, je základní bankou státu. Je vrcholnou 

institucí bankovního dozoru a určuje měnovou politiku v zemi. Centrální banka 

spravuje měnu státu, dohlíží nad činností obchodních bank (uvaluje nucené správy), 

poskytuje jim úvěry, také i licence a celkově stanoví podmínky pro činnost 

obchodních bank. Vede účet státního rozpočtu. Rovněž sleduje počet peněz (vydává 

a stahuje peníze z oběhu, množství peněz v oběhu také ovlivňuje vydáváním či 

nákupem dluhopisů), spravuje rezervy ve zlatě a cizích měnách. Hlavním nástrojem 

banky je stanovení úrokové sazby, od které se odvíjejí sazby jednotlivých 

obchodních bank.  

Postavení centrálních bank bylo od prvopočátku privilegované, velmi výsostné 

a jejich bankovní činnost se podstatně lišila od činnosti obchodních bank. Některé 

centrální banky vznikly již v 17. století, ale většina centrálních bank, jak je známe 

dnes, byly formovány a vznikaly až ve 20. století.  

Důvody zakládání centrálních bank nebyly ze součastného pohledu vždy 

ekonomicky podložené. Avšak pozdější vývoj vedl jednak k ospravedlnění vzniku 

těchto bank a jednak k narůstání jejich významu ve vyspělé ekonomice. Nyní jsou 

centrální banky institucemi, které mají své postavení především v měnové oblasti a 

při regulaci bankovního systému.  

 

2.3.1 Definiční znaky centrální banky 

 

Centrální banky jsou institucemi, které: 

1. mají emisní monopol na hotovostní peníze – výsadní právo k emisi bankovek, 

popřípadě i mincí na daném území, 

2. provádění měnové politiky – regulace množství peněz v ekonomice s hlavním 

cílem podporovat cenovou stabilitu,  
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3. regulují bankovní systém – stanovení základních povinností a pravidel činnosti 

obchodních a dalších bank působících na daném území. 

Za prioritní znak lze považovat první z uvedených definičních znaků. Právě 

emisním monopolem se centrální banky začaly vyčleňovat od obchodních a dalších 

bank. Druhý a třetí definiční znak centrální banky získaly v pozdějších dobách a to 

hlavně v návaznosti na vývoji ekonomiky a rozšíření bankovního sektoru. V netržních 

ekonomikách třetí definiční znak do značné míry chybí, neboť zde v podstatě 

neexistují obchodní a další banky a je zde v podstatě uplatňován jednostupňový 

bankovní systém. 

 

2.3.2 Důvody vzniku centrálních bank 

 

Centrální banky, jak již bylo zmiňováno výše, jsou relativně mladé instituce. 

První dvě centrální banky vznikly sice již v 17. století, ale většina centrálních bank 

datuje začátek své historie až ve 20. století. V podobě, jak je známe dnes, začaly 

centrální banky postupně vystupovat od poloviny 19. století, dokonce v některých 

zemích se založení centrální banky datuje až do doby po skončení 2. světové války.  

Existují však dokonce země, kde centrální banky nejsou a nefungují dodnes.  

Za nejpodstatnější důvody, které vedly ke vzniku centrálních bank, můžeme 

považovat: 

 finanční zájmy konkrétní vlády daného státu mít vlastní banku, která by 

doplnila zdroje, jenž chybí ve státní pokladně, 

 zájmy konkrétní vlády daného státu nahromadit a nasměrovat veškeré 

pohyby finančních prostředků, které se týkají státní pokladny, do vlastní 

bankovní instituce. 

Jako jeden z hlavních úkolů nejstarších centrálních bank bylo úvěrování 

státních financí a vedení účtů pro vládu. Za neméně podstatný důvod je ten, který je 

úzce spojen s vážnými měnovými problémy v podobě rychlého zvyšování množství 

peněz v oběhu, které vedly k rozvratu státních financí. Neomezené půjčování si 

z vlastní centrální banky, nemohlo samozřejmě z dlouhodobého hlediska obstát, 
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proto byly výrazně omezeny možnosti vlády půjčovat si od centrální banky. Nynější 

model centrální banky je takový, že centrální banky jsou nezávislé instituce a nejsou 

nijak závislé na rozhodnutí vlády.  

 

2.3.3 Základní zásady činnosti centrálních bank 

 

První, kdo stanovil zásady pro činnost centrálních bank, byl Montagu Collet 

Norman, Baron of St. Clere, guvernér Bank of England v letech 1920 – 1944, kdy tyto 

základní zásady činnosti centrálních bank shrnul do několika výchozích bodů: 

 neúročit vklady přijímané od obchodních a dalších bank, 

 sledovat cíl zdravé měny, 

 mít oprávnění rozhodovat o úvěrové pomoci bankám, 

 nekonkurovat jiným bankám v obchodní činnosti a investičních aktivitách, 

 být plně nezávislou institucí, ale také provádět operace pro vládu, 

 být zastřešující bankou pro ostatní domácí banky a podporovat rozvoj jejich 

bankovních činností (v podobě vhodně stanoveného regulačního rámce), 

 působit jako zúčtovací centrum pro domácí banky, 

 sbírat potřebné informace o domácích bankách a monitorovat vývoj 

bankovního systému jako celku, 

 podporovat efektivnost, inovaci a důvěryhodnost finančních trhů, 

 podporovat zdraví, bezpečnost, spolehlivost a efektivnost bankovního systému 

v zemi. 

Tyto základní zásady činnosti centrálních bank, jak je výše uvedeno, nacházejí 

uplatnění ve funkcích centrálních bank do současnosti. 
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2.3.4 Rozdíly mezi centrálními bankami 2 

 

Stupeň samostatnosti v měnové politice 

Vysoký – ECB, Švýcarsko, Nový Zéland, 

ČR 

Střední – USA, Velká Británie 

Nízký – Japonsko 

Hlavní konečné cíle měnové politiky 

Cenová stabilita – země EU, 

Cenová stabilita a stabilita měnového 

kursu – dříve 8 zemí EU 

Cenová stabilita, ekonomický růst a další 

– USA, Japonsko 

Podíl na bankovním dohledu 

Dominantní – Itálie, Nizozemsko, 

Portugalsko, Řecko, Španělsko, ČR 

Střední – Velká Británie, USA, Japonsko 

Nízký – Dánsko, Německo, Švédsko 

Forma vlastnictví centrální banky 

Stát 100% - Francie, Velká Británie, další 

země EU, ČR 

Různé podoby a. s., stát 50% a více – 

Belgie, Rakousko, Řecko, Japonsko 

Různé podoby a. s., stát pod 50% - 

Švýcarsko, Itálie, USA 

Společný kapitál členských zemí - ECB 

 

2.3.5 Funkce centrální banky 

 

Centrální banky zabezpečují prvotní operace s hotovostními penězi, provádějí 

měnovou politiku, operují s devizovými prostředky, regulují a dohlížejí na bankovní 

systém a vystupují jako banky bank a státu. Zabezpečují samozřejmě i další činnosti. 

Za hlavní cíle centrálních bank lze označit podporu stabilního měnového vývoje a 

bezpečnosti, spolehlivosti, efektivnosti a důvěryhodnosti bankovního systému v zemi. 

V těchto případech je pozice centrální banky ve vyspělé tržní ekonomice 

v současnosti nezastupitelné. 

                                            
2
 REVENDA, Zdeněk. Centrální bankovnictví. 3 vyd. Praha. Cover design, 2011. 558 s. ISBN 978-80-

7261-230-7. 
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Funkce centrální banky: 

 emisní činnost, 

 devizová činnost, 

 měnová politika, 

 regulace (a dohled) bank, 

 banka bank, 

 banka státu (vlády), 

 a další. 

 

Emisní činnost 

V širším pojetí jde o základní operace s hotovostními penězi. Emise bankovek 

a mincí je základní charakteristikou a výsadním právem centrální banky. Je nutné 

zdůraznit, že emisní monopol se vztahuje pouze na hotovostní peníze.  

Centrální banky emitují bezhotovostní peníze, ale jsou pouze jedním 

z emitentů. Bezhotovostní peníze jsou emitovány především obchodními bankami. 

K emisi oběživa navíc dochází především výběry obchodních a dalších bank 

z účtu centrálních bank, což spíše znamená změnu struktury peněz, zde v podobě 

poklesu bezhotovostních peněz bank a zvýšení oběživa.  

 

Devizová činnost 

Do této činnosti patří především držba devizových rezerv státu, operace s nimi 

na devizovém trhu a devizová regulace. Dále zde patří operace s devizovými 

prostředky ve vztahu k jiným subjektům.  

Operace centrální banky s devizovými rezervami (i rezervami zlata) mají čtyři 

základní motivy: 

 zabezpečování devizové likvidity země,  

 udržování hodnoty devizových rezerv, 
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 ovlivňování vývoje měnového kursu domácí měny prostřednictvím nákupů 

resp. prodejů domácí měny za zahraniční měny, 

 zajišťování výnosnosti devizových rezerv.  

Centrální banky mohou mít také podíl na stanovování pravidel dispozice se 

zahraničními měnami. Pravidla vymezují stupeň směnitelnosti domácí měny pro 

devizové tuzemce a devizové cizozemce a pro jednotlivé položky platební bilance. 

Ve vyspělých zemí je domácí měna volně směnitelná. To platí také pro euro a 

českou korunu. 

 

Měnová politika 

Měnová politika představuje usměrňování množství peněz v ekonomice za 

určitými cíli, mezi něž patří podpora cenové stability. Význam této politiky postupně 

roste. S rozvojem bezhotovostní formy peněz nabývá měnová politika na významu.  

Nabývá na významu, protože centrální banka není jejich jediným emitentem. 

Centrální banky nemají ani zdaleka pod plnou kontrolou vývoj množství peněz 

v ekonomice. Proto se centrální banky snaží ovlivňovat vývoj tohoto množství, a to 

především měnovými agregáty, nebo ovlivňují výši úrokových sazeb, resp. cenu 

peněz v ekonomice. Mezi další možnosti patří i regulace úvěrových agregátů.  

V současnosti převládá, že ten kdo měnovou politiku provádí, o ní také 

rozhoduje. Při provádění měnové politiky musejí respektovat zdravý vývoj 

bankovního systému – v širším hledisku finanční stabilitu. 

 

Regulace a dohled bank 

 Regulace spočívá v plánování a prosazování pravidel činnosti bankovních 

institucí. V řadě zemí centrální banky dohlížejí na druhý stupeň bankovního sytému – 

kontrolují dodržování stanovených pravidel. 
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Banka bank 

Centrální banky se chovají vůči ostatním bankám jako jejich bankéři: 

 přijímají od bank vklady, 

 poskytují bankám úvěry, 

 provádějí s bankami operace s cennými papíry, 

 vedou bankám účty a provádějí zúčtování mezi nimi. 

Na účty v centrální bance si ostatní banky ukládají prostředky v podobě 

povinných a „dobrovolných“ úložek v domácí měně. Mezi povinné úložky – povinné 

minimální rezervy – jejím účelem je především omezovat objem vkladů, se kterými 

mohou banky volně disponovat. Mezi dobrovolné úložky – je mít na účtu u centrální 

banky prostředky pro mezibankovní platební styk. Některé zahraniční banky drží u 

svých centrálních bank vklady v zahraničních měnách i v podobě povinných úložek.  

Úvěry od centrální banky prezentují emisi bezhotovostních peněz centrální 

bankou. Obchodní a další banky poptávají tyto úvěry především ze dvou prostých 

důvodů. První důvod je, že úroková sazba z úvěru od centrální banky je nízká, a 

proto banky v něm vidí relativně levný zdroj. Druhý důvod je, že při mírných 

problémech banky poptávají „běžně dostupný“ úvěr od centrální banky, který je pro 

ně levnějším řešením než půjčka na mezibankovním trhu. 

Centrální banka provádí operace s cennými papíry s cílem změnit rezervy bank 

nebo krátkodobou úrokovou míru. Cílem bank je doplnění likvidity a eventuálně 

dosažení zisku při těchto transakcích.  

Zúčtování operací v bankovním systému mohou  provádět vedle centrálních bank 

i velké obchodní banky. 

 

Banka státu (vlády) 

 Centrální banka vede nejen účty, ale provádí i některé operace pro vládu, 

centrální orgány, orgány místní moci a správy a některé podniky veřejného sektoru. 

V některých zemích, kde banka není vrcholný subjekt měnové politiky úplně 
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samostatná, můžeme do této funkce zahrnout i určitou povinnost centrální banky 

realizovat záměry vlády v měnové oblasti. Patří zde: 

 pokladní plnění státního rozpočtu – vedení účtu, inkasa a úhrady; 

 správa státního dluhu – činnosti spojené s poskytováním a splácením úvěrů 

státu, emisí pokladničních poukázek a dluhopisů, platba úroků; 

 poskytování úvěrů státnímu rozpočtu – ve vyspělých tržních ekonomikách je 

závislé na úpis státních cenných papírů a jejich prodej na peněžním a 

kapitálovém trhu.  

V souvislosti s pokladním plněním státního rozpočtu se u centrálních bank uvádí 

termín fiskální agenti vlád. 

 

Další činnosti centrální banky 

Mezi další činnosti centrální banky, které provádí v tržních ekonomikách, je 

poskytování informací, reprezentace státu, činnost v oblasti ochrany spotřebitele ve 

spolupráci s finančním ombudsmanem, konzultace s vládou v ekonomické oblasti, 

spolupráce na přípravě a změnách bankovní a finanční legislativy, měnová a finanční 

statistika, pořádání odborných a vědeckých konferencí apod. 

 

Informace 

 Centrální banka by měla mít detailní přehled o procesech probíhajících nejen 

v druhém stupni bankovního systému a na finančních trzích, ale rovněž v ekonomice 

jako celku. Hlavním zdrojem makroekonomických informací jsou údaje, které 

zpracovávají, vyhodnocují a shromažďují příslušné statistické úřady. Hlavní roli hrají 

především údaje o vývoji hrubého domácího produktu a agregátní cenové hladiny.  

 Centrální banka ale potřebuje i jiné informace a to o vývoji státního rozpočtu a 

platební bilanci, produktivity práce, mezd, míry nezaměstnanosti, míry investic a 

úspor, stavební výroby, průmyslové produkce, apod.  
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 Informace o vývoji ve druhém stupni bankovního systému centrální banka 

shromažďuje, zpracovává a vyhotovuje především sama, a to na základě bankami 

pravidelně zasílaných údajů. 

 

Reprezentace na mezinárodní úrovni 

 Centrální banka vystupuje jako reprezentant dané země, resp. její vlády 

v měnové oblasti. Členové vrcholového managementu centrální banky se účastní 

zasedání mezinárodních organizací a institucí, mezinárodních konferencí a také 

jednání vlád na bilaterální a multilaterální mezinárodní úrovni.  

 Zástupci centrálních bank řady zemí vzájemně a velice úzce spolupracují 

v měnových otázkách, koordinují mezi sebou postupy v měnové politice a vyslovují 

se docela často i k otázkám legislativy, mezinárodního obchodu, rozpočtové a celní 

politiky atd.  

 

2.3.6 Bilance centrální banky 

 

Základní informace o operacích centrální banky lze nalézt v její veřejné a 

pravidelně publikované bilanci (rozvaze). Bilance centrální banky je jako jiná bilance 

výkazem o výši a struktuře aktiv a pasiv. Sestavuje se k určitému datu. Její 

vypovídací schopnost je, ale jiná než je tomu v případě jiných makroekonomických 

bilancí. Rozdíl se zakládá v tom, že její aktiva nelze považovat pouze za způsoby 

užití zdrojů a pasiva za zdroje.  

Aktiva představují způsoby emise peněz centrální bankou, pasiva představují 

některé druhy peněz – v zásadě ty druhy, které jsou do určité míry pod kontrolou 

centrální banky. I zde platí pravidlo, že souhrn aktiv se rovná souhrnu pasiv. 

Centrální banka nikdy nemůže mít nedostatek „zdrojů“ v domácí měně – 

nemá-li je, může si je sama vytvořit emisí dalších peněz. 
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Jedinými omezeními jsou:  

 vliv množství peněz v oběhu na ekonomický vývoj – centrální banka nemůže 

emitovat nové peníze podle vlastních potřeb, pokud však nechce rozvrátit 

peněžní oběh a prudce znehodnotit obíhající měnu, 

 množství devizových prostředků, které centrální banka nemůže získat 

v podstatě žádným jiným způsobem než kterýkoli jiný subjekt.  

 

Bilanci České národní banky lze považovat za atypickou ze dvou důvodů: 

 dominantní položku na aktivech jsou devizové rezervy s podílem přes 90%, 

 Česká národní banka neposkytuje bankám téměř žádné úvěry, naopak, 

stahuje nadbytečné rezervy prodejem vlastních cenných papírů, opět 

bezhotovostně. 

 

Bilance centrální banky 

Aktiva Pasiva 

Zlato Oběživo 

Pohledávky vůči domácím bankám Rezervy bank 

Nakoupené státní cenné papíry Závazky vůči státu a nebankovním subjektům 

Nakoupené cenné papíry nebankovních 

subjektů 
Závazky vůči zahraničí 

Devizové rezervy Závazky vůči MMF 

Pohledávky vůči MMF Základní kapitál, kapitálové fondy, rezervy 

Hmotný a nehmotný majetek Emitované vlastní cenné papíry 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

 Výsledek hospodaření (zisk/ztráty) 

Aktiva celkem Pasiva celkem 
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2.3.7 Výkaz zisku a ztráty 

 

Ve výkazu zisku a ztráty je zachycen přehled o hospodaření centrální banky za 

účetní období, který je společně s bilancí publikován ve výroční zprávě centrální 

banky. Hospodářský výsledek je formován vztahem výnosů a nákladů, tak jako u 

kterékoliv jiné banky.  

 Centrální banka má na rozdíl od jiných bank jiný hlavní cíl. Není 

podnikatelským subjektem, zisk není hlavním motivem její činnosti. 

 

Výkaz zisku a ztrát centrální banky 

Náklady centrální banky Výnosy centrální banky 

Placené úroky Přijaté úroky 

 Výnosy z akcií a podílů 

Placené poplatky a provize Přijaté poplatky a provize 

Zisk (ztráta) z finančních operací 

Správní, provozní a ostatní náklady Ostatní výnosy 

Tvorba rezerv a opravných položek Použití rezerv a opravných položek 

Odpisy dlouhodobého majetku  

Mimořádné náklady Mimořádné výnosy 

Hospodářský výsledek (zisk/ztráta) za účetní období 

 

 

2.4 Vstup komerčních bank do českého bankovnictví 

 

Jednou z podmínek vstupu komerčních bank do bankovního systému je 

přidělení bankovní licence. Na splnění podmínek a získání licence je vázáno 

povolení působit jako bankovní instituce. V obecné podobě jsou ve vyspělých zemích 

vstupní podmínky shodné. Jsou definovány v bankovních zákonech a konkretizovány 

vyhláškami centrálních bank. 
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2.4.1 Vstupní podmínky 

 

Žádný zájemce o podnikání v bankovnictví nemůže bez bankovní licence 

vystupovat a vyvíjet činnost jako banka. Po získání bankovní licence se v názvu dané 

instituce musí objevit termín „banka“, „spořitelna“, „bankovní dům“. 

 

Vstupní podmínky 

Předložení žádosti instituci schvalující bankovní licence. 

Minimální výše základního kapitálu. 

Kvalifikační a morální způsobilost osob navrhovaných do vedení banky. 

Právní forma vlastnictví a minimální počet zakladatelů. 

Zabezpečení činnosti po technické, technologické a bezpečností stránce. 

Adekvátní kontrolní a účetní systém 

Souhlas instituce regulace a dohledu domovské země.  

Kvalitní a podrobně zpracovaný program činnosti na nejbližší období. 

 

 Předložení žádosti instituci schvalující bankovní licence 

Jak právnické tak i fyzické osoby mohou podávat žádost o přidělení bankovní 

licence. Fyzické osoby musejí navíc prokázat bezúhonnost, právní způsobilost a to, 

že nebyly v posledních letech odsouzeny za majetkový trestný čin. Licence je 

nepřevoditelná a zaniká zrušením banky.  

Předkládaná žádost musí obsahovat: 

 návrh stanov banky, 

 podrobné údaje o zakladatelích banky, 

 výčet činností, které bude banka vykonávat, 

 informace o organizační struktuře banky,  

 organizaci a cíle vnitřního kontrolního sytému, 

 technické, technologické, bezpečnostní a organizační zabezpečení 

navrhovaných činností, 



32 
 

 jména a podrobné údaje o kvalifikačních předpokladech navrhovaných 

vedoucích pracovníků banky odpovědných za její zřízení a funkce, do 

kterých jsou navrhováni, 

 záměry banky při rozvíjení jednotlivých bankovních činností a jak se 

promítnou v bilanci a výkazu zisku a ztráty. 

 

Právní forma vlastnictví a minimální počet zakladatelů 

Banky jsou právnické osoby založené jako akciové společnosti, nebo 

u některých specializovaných bank, jako státní peněžní ústavy. Banky – akciové 

společnosti mohou být zakládány, jak právnickou, tak i fyzickou osobou. Ve druhém 

případě je stanoven minimální počet zakladatelů. 

 

Minimální výše základního kapitálu 

Každý žadatel o bankovní licenci musí dokázat, že je ve stanovené lhůtě 

schopen upsat a splatit požadovanou minimální výši základního kapitálu. Minimální 

výše kapitálu představuje základní hranici, která vymezuje vstup do bankovnictví. 

Výše kapitálu v České republice je 500 mil. Kč. 

 

Souhlas instituce regulace a dohledu domovské země 

V případě kdy zahraniční banka žádá o povolení činnosti v podobě pobočky, 

musí tato žádost kromě výše uvedených náležitostí obsahovat navíc souhlas 

instituce regulace a dohledu domovské země. 
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3 Seznámení s vybranými bankami a jejich kritéria 

 

Na našem bankovním trhu je nepřeberné množství různých typů komerčních 

bank. Každý s těchto komerčních subjektů se zaměřuje na určitý okruh klientů a 

těmto pak nabízí své různé produkty, které budou co nejlépe vyhovovat danému 

zájemci. I přes různorodost bankovních ústavů, můžeme mezi bankami najít obdobné 

produkty, které vykazují jen nepatřičné rozdíly.  

V této kapitole se proto zaměříme na rozdíly mezi obdobnými produkty 

vybraných bank. Jako reprezentativní vzorek nám poslouží tři největší tuzemské 

banky a to Komerční banka a. s., Československá obchodní banka a. s. a Česká 

spořitelna a. s. Jako jedno s kriterií pro výběr těchto subjektů je to, aby tyto subjekty 

byly na našem domácím bankovním trhu dobře zavedené, byly v povědomí široké 

veřejnosti a jako poslední rovněž důležitý znak je to, aby pobočky daných bank byly 

co nejvíce rozšířené a dostupné v největším možném počtu na celém území České 

republiky. 

Na náš bankovní trh v současnosti vstupují a etablují se zde nové banky např. 

Fio banka, Air bank, které však nemají tak široký výběr různorodých produktů a spíše 

se cíleně specializují jen na některé služby, které se nejčastěji používají 

v bankovnictví. Většinou se tyto banky zaměřují na projekty typu spořicí účty a běžné 

účty, které v podstatě používá nejvíce klientů.      

Proto, jak je výše zmíněno, byly pro možnost co nejlepšího srovnání vybrány tři 

nejsilnější banky na českém bankovním trhu, neboť u těchto bank nalezneme tři 

srovnatelné nabídky, které můžeme mezi sebou velice dobře porovnat. Jako 

srovnávací projekty daných bank byly zvoleny studentský účet, spořicí účet a jako 

poslední byla zvolena hypotéka na bydlení.  
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3.1 Komerční banka, a. s. 

 

Komerční banka a. s., (dále také „KB“ nebo „Banka“) je mateřskou společností 

Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale.  Komerční banka 

patří mezi významné bankovní instituce v České republice, ale zároveň v regionu 

střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb 

v oblasti detailového, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti Skupiny 

Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi které patří stavební 

spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, penzijní připojištění, přímé 

bankovnictví dostupné prostřednictví sítě poboček KB a distribuční síť. 

Prostřednictvím pobočky poskytuje KB své služby rovněž ve Slovenské republice. 

Komerční banka rozděluje produkty do skupin: 

 Konto:  

o běžný účet – základní produkt banky, 

o dětské konto – je určeno klientům od narození až do 15 let, 

o KB Start konto – slouží majitelům aktivní Smlouvy o obstarání 

obchodů s cennými papíry kolektivního investování u KB, 

o MůjÚčet – flexibilní balíček produktů a služeb, který uspokojí 

finanční potřeby všech klientů, 

o G2.2 – studentský účet, 

 Kreditní karta: 

o A karta – karta, která zpříjemní nákupy, šetří čas a zároveň spoří, 

o Kreditní karta Visa Electron – kreditní karta zajistí stálý přístup 

k bezúročnému úvěru bez ohledu na momentální stav běžného 

účtu, 

o Lady karta – tato karta je určena pro ty, kteří chtějí využívat 

atraktivního platebního prostředku pro zpříjemnění každodenních 

nákupů, 

 Spořicí účet: 

o KB Spořící konto bonus – vysoké zhodnocení volných prostředků 

s možností mít své peníze kdykoliv k dispozici, 
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o KB Spořící konto – účet kde dochází ke zhodnocování volných 

finančních prostředků, 

 Spotřebitelský úvěr: 

o Moje auto – je moderní produkt určený k financování automobilů, 

o Optimální půjčka – lze použít pro konsolidaci současných 

spotřebitelských úvěrů, kreditních karet a povolených debetů, 

o Půjčka bez rizika – osobní úvěr – osobní úvěr k financování 

osobních potřeb, 

o Úvěr na nemovitost – je to účelový úvěr na financování investic do 

bydlení, 

 Termínovaný vklad: 

o KB Garantovaný vklad – zhodnocení volných finančních prostředků 

a možnost v případě náhlé potřeby vybrat peníze bez poplatku za 

předčasný výběr, 

o Termínovaný účet – bezpečné a zajímavé zhodnocení peněz na 

termínovaných účtech KB, 

 Hypotéky na bydlení: 

o Hypotéční úvěr – úvěr se využívá pro koupení domu, bytu a 

investování do bydlení, 

o Flexibilní hypotéka – úvěr, který se klientovi přizpůsobí, 

o Hypotéka 2 v 1 – chcete postavit dům, rekonstruovat a chcete 

získat peníze nejen na bydlení, ale i na další nákupy, 

 Stavební spoření: 

o Moudré spoření – stavební spoření je jedním z nejvýhodnějších 

způsobů nejen pro financování bydlení, ale i pro naspoření 

potřebné finanční částky, 

o Spoření třetího věku – zvýhodněné stavební spoření pro klienty, 

kterým je 55 a více let. 

 

Toto je pouze malá část toho co Komerční banka nabízí svým klientům ze svých 

projektů. 
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3.1.1 G2.2 

 

Tento balíček je určen pro: 

 mladé lidi ve věku od 15 do 19 let, 

 studentům od 20 do 30 let – pokud jsou studenty prezenčního/denního 

studia, 

 absolventům VŠ – pokud dokončili studium maximálně před rokem. 

 

Balíček nabízí 

Běžný účet v Kč a měsíční výpis zaslaný elektronicky a k němu: 

 mezinárodní debetní Embosovaná karta s cestovním pojištěním, 

 jakýkoliv kanál přímého bankovnictví, 

o internetové bankovnictví MojeBanka, 

o telefonní bankovnictví Expresní linka KB, 

o mobilní bankovnictví Mobilní banka 

 všechny příchozí transakce v Kč na běžný účet v Kč, 

 zdarma založení trvalých příkazů a povolení inkasa do 3 měsíců od otevření 

nového účtu v Kč na pobočce nebo přes Expresní linku KB, 

 všechny výběry z bankomatů KB zdarma- stačí když se bude platit vaši kartou. 

Dále si klient může vybrat zda: 

 účet vedený v EUR/USD a k němu elektronickou platební kartu, 

 další účet v CZK nebo cizí měně, 

 další platební karty, 

 vlastní obrázek na platební kartě, 

 Merlin – pojištění zneužití platební karty, 

 papírový výpis, 

 STUDENT AGENCY nabízí klientům slevy na pracovní pobyty, au pair pobyty, 

jazykové pobyty, 



37 
 

 Společnost TUTOR pro klienty tohoto účtu nabízí procentní slevy na přípravné 

kurzy na VŠ nebo na jazykové kurzy. 

Pro studenty do 26 let je balíček zdarma: 

 mladým lidem od 15 do 19 let se konto G2.2 zakládá bez předkládání 

potvrzení o studiu, 

 potvrzení se předkládá, pokud klient dovrší 20 a 26 let. 

 

3.1.2 KB Spořicí konto 

 

Tento produkt je určen každému občanovi od 18 let věku. 

Charakteristika: 

 korunový spořicí účet bez výpovědní doby, 

 atraktivní zhodnocení, 

 jednoduché ovládání prostřednictvím internetového bankovnictví, 

 peníze v případě potřeby okamžitě k dispozici. 

Mezi výhody spořícího konta patří: 

 vyšší úrokové zhodnocení než na běžných účtech, 

 minimální vklad 5 000 Kč, 

 propojení s běžným účtem, 

 možnost okamžitého přístupu k penězům, 

 elektronické výpisy zdarma, 

 minimalizaci rizika – vklad je pojištěn. 

Spořicí konto umožní: 

 pravidelné i nepravidelné vklady a výběry, 

 okamžitý přístup k penězům, 

 zajímavě zhodnotit i malé vklady, 

 zajímavě a bezpečně zhodnotit volné finanční prostředky, 

 okamžitě převádět peníze mezi KB spořícím kontem a běžnými účty v KB. 
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3.1.3 Hypoteční úvěr 

 

Komu je tento produkt určen: 

 občanům České republiky, 

 občanům členských zemí EU s průkazem k povolení k pobytu – přechodnému 

či trvalému, 

 cizincům s trvalým pobytem v ČR a cizozemcům, 

 u manželů musí být alespoň jeden z nich občanem ČR nebo mít povolení 

k pobytu či povolení k trvalému pobytu, 

 manželé vystupují vždy jako spolužadatelé o úvěr (pokud nemají zúžené 

společné jmění manželů), 

 žadatelem mohou být až čtyři osoby, které představují maximálně dvě 

domácnosti. 

Charakteristika hypotečního úvěru: 

 účelový úvěr pro investice do nemovitosti, 

 vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti, 

 koupě družstevního bytu, 

 účelový úvěr pro investice do nemovitosti, 

 výstavba nemovitosti, 

 předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy, 

 rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí, 

 konsolidace (vyrovnání) dříve poskytnutých úvěrů či půjček použitých na 

investice, 

 účely lze vzájemně kombinovat, např. koupě a dostavba, koupě a 

rekonstrukce apod., 

 refundace (zpětné proplacení) klientem již zaplacené investice do nemovitosti 

ne starší 1 roku, 

 z hypotečního úvěru lze proplatit i vedlejší náklady související s investicí do 

nemovitosti například: 

o vestavěné skříně, 

o projektovou dokumentaci, 
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o stavební dozor, geometrické zaměření stavby, 

o kuchyňskou linku, 

o provizi realitní kanceláře, 

o celková cena těchto nákladů může být až 50% objemu hypotečního 

úvěru. 

Minimální výše úvěru činí 200 000 Kč a maximální výše je omezena: 

 85% nebo 100% z ceny zastavených nemovitostí, kterou stanoví banka, 

 schopností klienta splácet, 

 objemem investice do nemovitosti (rozpočtovými náklady, kupní cenou apod.). 

Čerpat hypoteční úvěr může klient: 

 čerpání je třeba zahájit nejpozději 9 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru, 

 jednorázově nebo postupně po dobu 2 let od data podpisu smlouvy. 

Způsob čerpání úvěru: 

 zálohově (bez dokládání konkrétních účetních dokladů – týká se pouze účelů 

rekonstrukce a výstavby nemovitosti) na běžný účet klienta 

o zálohově je možné úvěr čerpat až do výše 100% současné ceny 

zastavené nemovitosti, max. do 5 mil. Kč. 

 Účelově (s doložením konkrétních dokladů prokazujících účel čerpání) 

o na účty dodavatelů (v případě výstavby/rekonstrukce), 

o na běžný účet (v případě refundace), 

o na účet uvedený v kupní smlouvě (v případě koupě). 

Splacení hypotečního úvěru: 

 doba splatnosti je stanovena: 5 – 30 let, 

 tento typ úvěru musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která musí 

být pojištěna a pojistné vinkulováno ve prospěch Komerční banky, nemovitost 

se musí nacházet na území České republiky, 

 hypoteční úvěr se splácí měsíčně formou anuitních částek (vždy k 10. nebo 

15. dni v měsíci), a to až po úplném vyčerpání, 
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 u hypotečních úvěrů se používá pevná úroková sazba po dobu platnosti 

úrokových podmínek (1 rok až 10let, 15 let od podpisu úvěrové smlouvy), 

 podmínkou získání úvěru je korunový běžný účet u Komerční banky pro 

fyzické osoby – občany vedený po celou dobu trvání obchodu. 

Výhody hypotečního úvěru: 

 ocenění nemovitosti k zajištění zařídí Komerční banka, včetně získání listu 

vlastnictví z katastru nemovitosti, 

 státní podpora (úrokový příspěvek na bytovou výstavbu), kterou lze využít při 

splnění podmínek vládního nařízení, 

 odpočet zaplacených úroků od základu daně (maximálně 300 000 Kč ročně) 

 částečné nebo úplné předčasné splacení úvěru bez sankčních poplatků při 

skončení platnosti úrokové sazby, 

 možnost snížení úrokové sazby při uzavření životního pojištění Komerční 

pojišťovny, a. s., 

 možnost čerpat úvěr již na základě návrhu na vklad zástavního práva, 

 banka půjčí klientovi až 100% hodnoty zastavených nemovitostí, 

 kompletní obsluha na jednom obchodním místě, 

 více než 90 specializovaných pracovišť. 

Hypoteční úvěr umožní: 

 vyřešit problém bydlení, rekonstruovat či modernizovat nemovitost, 

 investovat do nemovitosti, 

 splatit starší úvěry či půjčky poskytnuté na investice do nemovitosti, a to za 

výhodných cenových podmínek, jako např. zpracování úvěru, ocenění 

nemovitosti a čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva – zdarma, 

 hypotéku klient může použít i na vedlejší náklady, a to až do 50% výše úvěru, 

 vypořádat spoluvlastnické či dědické nároky k nemovitosti. 

Nezbytné doklady k hypotečnímu úvěru: 

 identifikační doklady (občanský průkaz, cestovní pas), 

 formulář Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru, 

 doklady k objektu úvěru (např. nabývací titul, atd.),  
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 doklady o příjmu – formulář Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti, případně 

daňové přiznání, 

 další dokumenty podle účelu úvěru (např. kupní smlouva, stavební povolení, 

projektová dokumentace, atd.). 

 

Veškeré formuláře potřebné k získání hypotečního úvěru jsou uvedeny v příloze 

č. 1 a v příloze č. 2. 

 

3.2 Československá obchodní banka a. s. 

 

ČSOB, a. s. působí v České republice jako univerzální banka. Československá 

obchodní banka byla založena v roce 1964 státem, jako banka pro poskytování 

služeb v oblasti volno měnových operací a financování zahraničního obchodu. 

V červnu 1999 byla privatizována, jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC 

Bank, která je součástí skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a 

poštovní banku. Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank 

jediným akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i 

slovenském trhu, slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008. 

 V detailovém bankovnictví v působí společnost ČR pod dvěma základními 

obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna. Poskytuje své služby všem 

klientům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, jakož i institucionálním a 

korporátním klientům. Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, 

Finančních center Poštovní spořitelny a obchodních míst České pošty. ČSOB nabízí 

současně se svými produkty a službami i ucelenou nabídku produktů a služeb celé 

skupiny ČSOB. Služby pod značkou ČSOB i Poštovní spořitelny jsou dále 

poskytovány prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých 

distribučních kanálů přímého bankovnictví. 
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 ČSOB rozděluje své produkty do skupin: 

 Konto: 

o aktivní konto – nejvýhodnější pro klienty, kteří využívají bankovní 

služby aktivně, příp. chtějí využívat jeden účet pro celou rodinu, 

o dětské konto Slůně – určené dětem od narození až do 15 let, 

o exkluzivní konto – nejširší nabídka bankovních služeb v rámci 

jednoho konta, 

o konto – vhodné pro klienty, kteří využívají bankovní služby spíše 

méně, 

o studentské konto Plus – konto určené pro mladé lidi ve věku 15 

až 28 let, 

 Kreditní karta: 

o ČSOB kreditní karta – klasická kreditní karta, 

 Spořicí účet: 

o spořicí účet s prémií – účet určený občanům ke zhodnocení 

volných finančních prostředků a vytvoření finančních rezerv. 

Kombinuje klasický spořicí účet a termínovaný vklad, 

o spořicí účet – slouží k zhodnocení volných finančních prostředků 

s možností průběžného ukládání všech peněz, které aktuálně 

nepotřebujete, 

 Spotřebitelský úvěr: 

o půjčka na cokoliv – půjčka na nákup elektroniky, spotřebního 

zboží, automobilu, prostě na cokoliv, 

o půjčka na lepší bydlení – půjčka určená klientům, kteří chtějí 

provést rekonstrukci, modernizaci svého bydlení a nemají 

dostatek finančních prostředků, 

 Termínovaný vklad 

o termínovaný vklad – určený k zhodnocení jednorázově 

vložených volných peněžních prostředků, které jsou úročeny 

výhodněji, 

o termínovaný vklad Plus – určený k zhodnocení jednorázově 

vložených volných peněžních prostředků na delší časové období, 
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 Hypotéka na bydlení: 

o ČSOB Hypotéka bez dokládání příjmů – klientům se otevírá 

jednodušší cesta k úvěru, využívaná převážně podnikateli, 

o ČSOB Hypotéka s garantovanou výši splátky – zajistí klientům 

stejné měsíční splátky po celou dobu trvání hypotéky, 

o ČSOB Bezstarostná hypotéka – nejoblíbenější hypotéka, která 

se může použít na koupi, výstavbu, modernizaci nebo 

rekonstrukci, 

 Stavební spoření: 

o stavební spoření – tarif Perspektiv – slouží k řešení stávající či 

budoucí bytové potřeby. 

Toto je pouze malá část produktů, které ČSOB nabízí. 

 

3.2.1 Studentské konto Plus 

 

Tento balíček je určen pro mladé lidi ve věku 15 až 28 let. Oproti standardním 

kontům a běžným účtům s ním neplatíte za výběry platební kartou z bankomatů 

ČSOB v ČR, stejně jako za vybrané služby spojené s vedením účtu, za příchozí a 

odchozí platby.  

Výhody: 

 embosovaná platební karta s neomezeným počtem výběrů 

z bankomatů ČSOB v ČR, 

 povolené přečerpání účtu až 20 000 Kč pro studenty VŠ/VOŠ (občany 

ČR a SR), 

 potvrzení o studiu stačí doložit jednou za celou dobu daného typu 

studia na příslušné škole, 

 zdarma všechny příchozí a odchozí platby. 
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S kontem zdarma získává klient: 

 mezinárodní platební kartu VISA Classic Student, 

 ČSOB Elektronické bankovnictví k obsluze účtu z počítače, mobilního nebo 

klasického telefonu, 

 všechny tuzemské příchozí platby, 

 všechny tuzemské odchozí platby, 

 běžný účet v Kč s měsíčním zasíláním výpisů poštou nebo elektronicky, který 

umožní provádět platební styk prostřednictvím jednorázových a trvalých 

příkazů k úhradě/inkasu a plateb SIPO, 

 neomezený počet e-mailových zpráv o pohybech na účtu a transakcích 

platební kartou, 

 všechny výběry z bankomatů ČSOB v ČR. 

Po dovršení věku 28 let se garantuje automatický přechod na ČSOB Konto. 

Podmínky poskytnutí: 

  Konto si může založit občan, je – li starší 15 let a jeho výhody pak může 

využívat až do 28 let. Stačí pouze předložit: 

 do 21 let – občanský průkaz (občan ČR) nebo cestovní doklad (cizinci), 

 od 21 let – navíc potvrzení/doklad o studiu na vysoké nebo vyšší odborné 

škole, popř. o minimálně 4 semestrálním pomaturitním nástavbovém či 

postgraduálním studiu (průkaz, identifikační kartičku nebo index, ze kterého je 

jasná prezentační forma studia) neplatí pro jazykové kurzy a školy. 

 

Minimální vklad na účet činí 200 Kč. U nezletilých klientů je při zakládání konta 

nutná přítomnost jejich zákonného zástupce. Doklad o studiu je třeba doložit po 

dovršení věku 21 let a také po uplynutí doby, kterou majitel konta doložil jako 

předpokládanou dobu studia pro daný typ vysoké či vyšší odborné školy. Poskytnutí 

konta cizincům je podmíněno řádným studiem na tuzemské SŠ, SOU, VOŠ či VŠ. 

Konto se neposkytuje zahraničním studentům pobývajícím v ČR v rámci 

krátkodobých stáží. 
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Poskytnutí povoleného přečerpání účtu ke kontu je podmíněno: 

 povinnost splatit vyčerpanou částku úvěru vždy nejméně 1x v průběhu 12 

měsíců ode dne posledního splacení (tj. kdy byl zůstatek na účtu nulový 

nebo kladný) 

 konečným splacením vyčerpané částky poslední den měsíce, ve kterém 

dovrší klient 28 let, 

 předložením ISIC karty, indexu nebo identifikační karty (papírové 

potvrzení s razítkem školy není akceptováno). 

3.2.2 Spořicí účet 

 

Tento produkt je určen občanům ke zhodnocování volných finančních 

prostředků s možností jejich průběžného ukládání. Díky kombinaci bezpečného 

uložení a dostupnosti peněz v případě potřeby je vhodný zejména k vytvoření 

finanční rezervy. 

Spořicí účet je veden v Kč i cizích měnách (EUR, CHF, GBP nebo USD). 

Peníze se dají vložit kdykoliv v hotovosti nebo převodem z běžného účtu. Měsíční 

připisování úroků. 

Výhody 

 Účet nabízí vyšší úrokovou sazbu v porovnání s běžným účtem. Mezi jeho 

další přednosti patří:  

 možnost vedení účtu v cizích měnách, 

 možnost vkládání peněz kdykoliv a v libovolné výši, 

 dostupnost peněz v případě potřeby, 

 možnosti ovládání přes elektronické bankovnictví, 

 vedení účtu zdarma včetně zasílání výpisů, 

 bezpečné uložení finančních prostředků. 

Má – li klient v ČSOB běžný účet, může si zdarma nastavit částku, kterou chce 

udržovat na svém běžném účtu. Při jeho překročení budou peníze denně 

automaticky převáděny na lépe úročený spořicí účet. 
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Podmínky poskytnutí: 

 K založení spořicího účtu stačí předložit zpravidla jeden doklad. 

 občan ČR – občanský průkaz, 

 cizinec – cestovní doklad, příp. další doklady podle požadavku ČSOB. 

 

 

3.2.3 ČSOB Bezstarostná hypotéka 

 

Heslo: S ČSOB Bezstarostnou hypotékou vše vyřídíte snadno a bez 

zbytečného papírování. 

ČSOB Bezstarostná hypotéka je určena pro: 

 osoby starší 18 let a ke dni konečné splatnosti úvěru nepřesáhne věk 70 let, 

 má – li klient příjmy ze závislé činnosti, podnikání nebo jiný bankou uznatelný 

příjem, 

 je – li alespoň jeden z uchazečů vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se 

jím stane v důsledku realizace investičního záměru, 

 je – li pravděpodobné nemovitost zajistit zástavním právem k nemovitosti ve 

prospěch ČSOB. Zastavená nemovitost musí být na území ČR a musí být 

pojištěna proti živelným a jiným rizikům, 

 žádá – li klient sám nebo se spolužadatelem – mohou to být manželé, rodiče a 

děti, příbuzní, druh a družka i lidé, kteří nejsou v příbuzenském vztahu, 

maximálně však 4 žadatelé ze dvou domácností. 

Výhody hypotéky pro klienta: 

 ČSOB nabízí zkušenost a jistotu jednoho z největších poskytovatelů 

hypotečních úvěrů, 

 při výstavbě či rekonstrukci nemusí klient dokládat faktury, 

 úrokové sazby jsou garantované, nikoli minimální, 

 klient má možnost zvolit si garanci stejné výše splátky po celou dobu trvání 

hypotéky, 
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 klient má také tři možnosti, jak bez sankce realizovat mimořádnou splátku 

hypotéky mimo období změny úrokové sazby: 

o sjednáním mimořádné splátky v úvěrové smlouvě ve výši maximálně 

50% z výše úvěru 

o v případě hypoték do 85% a 100% zástavní hodnoty nemovitosti může 

klient provést mimořádnou splátku kdykoliv až do výše 70% zástavní 

hodnoty nemovitosti anebo 

o sjednáním služby Mimořádná splátky 10%, která umožní provést 

mimořádnou splátku hypotéky jednou ročně, a to ve výši 10% 

z aktuálního zůstatku úvěru, 

 splátky si může klient rozložit na dobu od 5 do 40 let, 

 maximální výše úvěru není omezena, 

 hypotéka může být od 200 000 Kč až do 100% hodnoty nemovitosti. 

ČSOB zajistí, sjedná či vyřídí: 

 odhad ceny nemovitosti, 

 pojišťění schopnosti splácet hypotéku, pojištění nemovitosti nebo pojištění 

domácnosti, 

 výpis z katastru nemovitostí. 

Bezstarostnou hypotéku může klient použít na: 

 koupi nemovitosti do osobního i družstevního vlastnictví, 

 rekonstrukci, modernizaci a opravy, 

 výstavbu nemovitosti, 

 refinancování dříve poskytnutých úvěrů na bydlení, 

 kombinaci výše uvedených potřeb, včetně vypořádání majetkových poměrů. 

Investovat může klient do bytu, stavebního pozemku, chaty nebo chalupy, 

nemovitého příslušenství (jako je např. bazén, krb, projekt, vestavěné i volně stojící 

kuchyňské spotřebiče, oplocení,…), nebytové jednotky, bytového domu, 

administrativní nebo polyfunkční budovy. 

Veškeré dokumenty, které je potřeba aby klient vyplnil, jsou uvedeny v příloze č. 3 

a v příloze č. 4. 
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3.3 Česká spořitelna a.s. 

 

Česká spořitelna představuje peněžní ústav, který má velice dlouhou tradici. 

Počátky České spořitelny sahají až do první poloviny 19. století. Během let prošla 

mnohými proměnami a dnes je schopna nabídnout řadu služeb, které uspokojí i ty 

nejnáročnější zákazníky. Nejstarším právním předchůdcem domu je Spořitelna 

česká, která byla založena v roce 1825.  

Od roku 1992 je banka akciovou společností. V roce 2000 se stala součástí 

mezinárodní skupiny Erste Bank, která vlastní téměř stoprocentní podíl. V rámci 

privatizace prodal stát 52 procentní podíl bance za 19 miliard korun. Na konci roku 

2008 měla Česká spořitelna více než 5,2 miliónů klientů a proto se stala jedničkou na 

trhu. Kromě poboček poskytuje své služby po internetu či mobilu. Mezi její dceřiné 

společnosti patří například Pojišťovna ČS či Stavební spořitelna ČS. 

Česká spořitelna rozděluje své produkty do skupin:  

 Konto: 

o Osobní účet ČS – možnost sestavení ideálního účtu, 

o Osobní účet ČS Student – i studenti si mohou vybrat, co jim 

nejvíce vyhovuje, 

o Sporožirový účet – je určen pro jednoduchou a efektivní správu 

osobních a rodinných financí s širokou škálou navazujících 

produktů a služeb, 

 Kreditní karta: 

o Chytrá karta ČS – jediná karta na trhu s garancí nejvýhodnějších 

nákupů, 

 Spořicí učet: 

o Internetové spoření – jde o spořicí účet určený primárně pro 

odkládání volných prostředků klientů v české měně 

prostřednictvím internetu, 

o Šikovné spoření ČS – slouží k pravidelnému ukládání a 

zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků klienta 

v české měně, 
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 Spotřebitelský úvěr: 

o Hotovostní úvěr – je úvěr poskytovaný fyzickým osobám – bez 

ověřování účelnosti úvěru, 

o Spotřebitelský úvěr – je úvěr poskytovaný fyzickým osobám – 

občanům s doložením účelnosti úvěru, 

o Půjčka – hotovostní bezúčelný úvěr do 500 tisíc Kč, 

 Termínovaný vklad: 

o Vkladový účet – je určen pro jednorázové ukládání volných 

peněžních prostředků i pravidelné spoření, 

o Zlatý vklad – speciální prémiový vklad určený pro ukládání 

dočasně volných finančních prostředků v české měně, 

 Hypotéky na bydlení: 

o Hypotéka v hotovosti ČS – spotřebitelský úvěr zajištěný 

zástavním právem k nemovitosti určený k financování zboží a 

služeb osobní potřeby (nákup nového i ojetého automobilu), 

o Ideální hypotéka ČS – klient si hypotéku sestaví a vybere služby 

podle svých potřeb, 

 Stavební spoření: 

o Stavební spoření – smlouva o stavebním spoření je smlouva, 

v rámci které účastník stavebního spoření získá poskytnutí úvěru 

ze stavebního spoření za účelem financování bytových potřeb. 

 

Toto je pouze malá část produktů, které Česká spořitelna poskytuje svým klientům. 

 

3.3.1 Osobní účet ČS Student 

 

Osobní účet pro studenty, který je zdarma po celou dobu studia. 

Komu je produkt určen: 

 Je určen pro všechny studenty jakéhokoli denního studia od 15 do 30 let, jak 

pro občany České republiky, tak i pro cizí státní příslušníky. 
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Charakteristika produktu: 

 vedení účtu a měsíční elektronické výpisy, 

 přístup k účtu 24 hodin denně prostřednictvím mobilu či internetu, 

 všechny výběry z bankomatu z nejširší sítě České spořitelny zdarma, 

 mezinárodní platební kartu se spoustou slev ve vybraných obchodech, 

 založení všech trvalých plateb (např. trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem pro 

placení kolejí, mobilu, pronájmu, atd.) 

 mini kontokorent – možnost přečerpat účet o 1000 Kč, který se poskytuje 

studentům od 18 let. 

Toto vše je možné po celou dobu studia mít zdarma. Navíc každý rok příspěvek 200 

Kč na ISIC kartu, student si o tento příspěvek může požádat přes internet. 

Student neboli klient si může ještě objednat další služby, jako jsou například: 

 peníze na dobu studia (chytrou kartu, kontokorent, půjčku na studium), 

 spoření (penzijní připojištění, šikovné spoření, stavební spoření), 

 pojištění (pojištění karty a osobních věcí při ztrátě, úrazové pojištění, cestovní 

pojištění), 

 zlatou kartu VISA GOLD. 

Výhody: 

 účet je možné založit na více než 660 pobočkách, 

 půjčky v době studií – možnost splacení kdykoli do 10 let, 

 zdarma výběry hotovosti z 1300 bankomatů po celé ČR, 

 účet s přístupen z internetu 24 hodin denně. 

Podmínky pro založení studentského konta: 

 do 18 let navštíví klient pobočku s rodičem a přinese svůj občanský průkaz a 

rodný list, 

 nad 18 let stačí, aby klient donesl svůj občanský průkaz a aktuální potvrzení o 

denním studiu (max. 30 dnů staré u školy v ČR, max. 60 dnů staré u školy 

v zahraničí). 
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3.3.2 Šikovné spoření ČS 

 

Komu je produkt určen: 

Soukromá klientela: 

 fyzické osoby, občané České republiky starší 18 let, 

 fyzické osoby, cizí státní příslušníci starší 18 let. 

Charakteristika a popis produktu: 

 Šikovné spoření České spořitelny a Šikovné spoření České spořitelny plus 

(dále jen „Šikovné spoření České spořitelny) jsou spořicí účty, které slouží primárně 

k pravidelnému ukládání a zhodnocování volných peněžních prostředků klienta 

v české měně. Šikovné spoření České spořitelny svým pojetím motivuje klienta 

k pravidelnému spoření alespoň malých částek, které by jinak použil pro svou 

spotřebu. Peněžní prostředky na účtu nejsou vázané, nebo – li klient je má neustále 

k dispozici. Při založení spořicího účtu lze dle smlouvy v určité lhůtě vložit i 

mimořádný vklad.  

Šikovné spoření České spořitelny existuje ve dvou variantách. První varianta 

je Šikovné spoření České spořitelny a druhá varianta je Šikovné spoření České 

spořitelny plus. Obě varianty jsou v podstatě totožné, liší se od sebe pouze 

v produktových limitech. 

 

Výhody: 

 peníze má klient kdykoliv k dispozici, 

 bez poplatků za založení a vedení účtu, 

 roční výpisy jsou vyhotoveny zdarma, 

 pro založení účtu a jeho vedení není nutné vlastnit žádný další účet, 

 zajímavé a vysoké zhodnocení peněžních prostředků už pro malé vklady, 

 peněžní prostředky má klient stranou od běžných výdajů, 

 možnost výběru – dvě varianty produktu s odlišnými limity částek měsíčních 

vkladů a mimořádného vkladu, 
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 výnos je garantován, vklady na Šikovném spoření České spořitelny jsou ze 

zákona pojištěny.  

 

Podmínky založení: 

 občan České republiky nebo cizí státní příslušník, 

o prokázání totožnosti majitele účtu (zákonného zástupce) 

 uzavření Smlouvy o Šikovném spoření České spořitelny, 

 složení vkladu ve výši sjednané nominální hodnoty ihned při zřízení účtu – 

hotovostně nebo bezhotovostně. 

 

 

Základní vklad a minimální zůstatek na Šikovném spoření České spořitelny a 

Šikovné spoření České spořitelny plus: 

 Základní vklad potřebný pro založení spořicího účtu: 

o Šikovné spoření České spořitelny    300  Kč 

o Šikovné spoření České spořitelny plus           5 000  Kč 

 Minimální zůstatek potřebný pro vedení spořicího účtu: 

o Šikovné spoření České spořitelny    300 Kč 

o Šikovné spoření České spořitelny plus           5 000 Kč 

Jiné podmínky: 

 Minimální výše měsíčního vkladu, jako podmínka pro přiznání úroku pro 

příslušný kalendářní měsíc: 

o Šikovné spoření České spořitelny    300 Kč 

o Šikovné spoření České spořitelny plus           5 000 Kč 

 Maximální výše měsíčního vkladu: 

o Šikovné spoření České spořitelny           5 000 Kč 

o Šikovné spoření České spořitelny plus         20 000 Kč 

 Maximální výše mimořádného vkladu na spořicím účtu dle smlouvy: 

o Šikovné spoření České spořitelny         30 000 Kč 

o Šikovné spoření České spořitelny plus       100 000 Kč 
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3.3.3 Ideální hypotéka České spořitelny 

 

Heslo: Bezpečné bydlení. 

Komu je produkt určen: 

 fyzickým osobám pro financování nemovitostí určených k bydlení. 

Charakteristika produktu: 

 až do 100% hodnoty zastavené nemovitosti, 

 hypotéku může klient splácet podle potřeb, včetně změny výše splátek, 

odkladu splátek či přerušení splácení, 

 hypotéku získá bez poplatku za vyřízení, 

 možné on-line ocenění nemovitosti zdarma, 

 rychlé čerpání při výstavbě bez faktur, 

 nabízí úrokové zvýhodnění 0,3% a jeho unikátní garancí po celou dobu 

splácení. 

Klient může získat slevu z úrokové sazby výši 0,5%. Stačí jen, bude – li klient 

splácet svoji hypotéku z aktivně využívaného Osobního účtu České spořitelny. 

Na co všechno může klient hypotéku využít: 

 na koupi objektů pro individuální rekreaci (chaty, chalupy, atd.), 

 na financování výstavby a stavebních úprav nemovitosti (stavba, nástavba, 

přístavba, rekonstrukce), 

 na koupi nemovitosti (např. rodinného domu, pozemku, bytu včetně 

příslušenství – garáž, sklep, apod.), 

 na koupi nemovitosti na bydlení za účelem jejího pronájmu (např. nákup bytu 

pro klientovy nezletilé dítě - než doroste, může byt pronajímat), 

 na koupi družstevního bytu nebo bytu od města či obce i bez zástavy jiné 

nemovitosti, 

 splacení dříve poskytnutých úvěrů na nemovitost, 

 na koupi podílu na nemovitosti za účelem vypořádání spoluvlastnických a 

dědických nároků, 
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 a taky na všechny prokazatelné náklady související s investicí do nemovitosti 

(poplatky za bankovní služby, realitní a právní služby, ocenění nemovitosti, 

apod.) 

Další parametry produktu: 

 splatnost až 30 let, 

 pro všechny klienty nabízí Česká spořitelna nízké úrokové sazby, 

 pevná úroková sazba na 1,2,3,4,5,10,15 nebo 20 let. 

V jaké výši může klient získat hypotéku České spořitelny: 

 minimální a maximální výše není zpravidla omezena, 

 informaci o výši měsíčních splátek získá klient snadno pomocí hypoteční 

kalkulačky, 

 až do výše 100% hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou na 

základě znaleckého ocenění a dle účelu úvěru. 

Jaké je její zajištění: 

 nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna a 

pohledávka z pojistného plnění zastavena ve prospěch České spořitelny, 

 je zajištěna smluvním zástavním právem k financované nebo jiné nemovitosti 

na území České republiky. 

Jak a na co čerpat hypotéku: 

 potřebnou výši čerpání si určuje klient sám, 

 hypotéku čerpá klient zcela podle svých potřeb, 

 hypotéku může klient čerpat na investici do nemovitosti (např. kupní cena 

nemovitosti, rozpočtové náklady stavby), včetně prokazatelných nákladů 

souvisejících s investicemi do nemovitosti (poplatky za bankovní služby, 

ocenění nemovitosti, realitní a právní služby apod.), 

 klient čerpá okamžitě i na návrh na vklad zástavního práva a navíc Česká 

spořitelna pomáhá při komunikaci s katastrem nemovitostí. 
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Splacení hypotéky: 

 jistinu úvěru začne klient splácet až po jejím úplném vyčerpání formou 

pravidelných měsíčních splátek, tzv. anuit po dobu zvolené doby splatnosti, 

 po dobu čerpání budete platit úroky z vyčerpané částky úvěru, 

 o průběhu splácení hypotéky bude Česká spořitelna informovat jednou ročně 

výpisem z úvěrového účtu nebo ve frekvenci, kterou si klient sám zvolí, 

 úvěr může klient částečně či zcela splatit bez jakékoliv sankce k datu změny 

úrokové sazby. 

Výhody: 

 získání úvěru až do výše 100% hodnoty nemovitosti stanovené bankou na 

základě znaleckého ocenění, 

 možnost financovat z úvěru všechny prokazatelné náklady související 

s klientovým záměrem, 

 okamžité pořízení nemovitosti v současných cenách, 

 u developerských projektů ve spolupráci s Českou spořitelnou doloží klient 

pouze své příjmy, vše ostatní zařídí za Vás, 

 nastavení splacení zcela dle klientových potřeb, 

 zprostředkování státní podpory bydlení, 

 daňové zvýhodnění (možnost odpisu úroků hypotečního úvěru od základu 

daně) 

 dlouhá doba splatnosti, která snižuje momentální zatížení rodinného rozpočtu.  

Dokument, který je potřeba, aby klient vyplnil je uveden v příloze č. 5. 
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4 Srovnání produktů u vybraných bank 

 

Jak již bylo výše zmíněno, jako reprezentativní vzorek pro porovnání bankovních 

produktů byly vybrány tři největší banky, jejichž produkty jsou lidmi na českém 

bankovním trhu nejvíce využívány. Tyto největší banky jsou Komerční banka a. s., 

Československá obchodní banka a. s. a Česká spořitelna a. s. Pro srovnání byly 

z těchto institucí vybrány tři jejich projekty, které mají tyto banky ve své široké 

nabídkové škále.   

Jako srovnávací služby jsou vybrány z předcházející části produkty v těchto 

kategoriích studentské účty, další kategorie srovnávacích produktů tvoří spořicí účty 

a jako poslední srovnávací produkt jsou vybrány produkty z kategorie hypoték. 

V této srovnávací části diplomové práci budou jednotlivé bankovní domy 

zastupovat tyto jejich produkty: 

 Komerční banka: 

o Studentský účet G2.2, 

o Spořicí účet, 

o Hypotéční úvěr. 

 Československá obchodní banka: 

o Studentské konto Plus, 

o Spořicí účet ČSOB, 

o Bezstarostná hypotéka. 

 Česká spořitelna: 

o Osobní účet ČS Student, 

o Šikovné spoření ČS, 

o Ideální hypotéka. 

Výše uvedené nabídky jednotlivých bank jsou z teoretického hlediska probrány 

v předcházející kapitole, tak jak se je snaží prezentovat samotné banky a tak jak jsou 

nabízeny. Pro objektivitu je proto tato kapitola nazvaná „Srovnávání produktů u 

vybraných bank“ podrobněji zaměřena na modelové příklady jednotlivých produktů, 

tak jak byly nabízeny konkrétním klientům těchto vybraných českých bankovních 

domů. 
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Jako první jsou nyní modelově srovnány studentské účty jednotlivých 

bank.  

Jedná se o:  

 G2.2, 

 Studentské konto Plus, 

 Osobní účet ČS Student. 

Každý z těchto studentských účtu vykazuje své specifické rysy, ale je zde možno i 

vypozorovat několik rysů, které mají tyto účty společné. Jsou to zejména vedení účtu 

v české měně, nemožnost vést ani v jedné variantě studentských účtu tento účet 

v cizí měně.  

Dále se nabízí srovnání společných rysů, například vydání embosované platební 

karty, možnost GSM bankovnictví, telefonní bankovnictví, internetové bankovnictví, 

jako další společný rys je zde možnost používat využití nabízeného kontokorentu. 

Jako podstatný společný rys je fakt, že ani jedna se srovnávacích bankovních 

institucí nevybírá poplatek za vedení účtu a tento je tedy ve výši 0,- Kč.  

Služby těchto bankovních institucí nevykazují jen společné kladné rysy, tyto 

produkty mají rovněž i své rozdíly, kdy se jeví, že tyto rozdíly jsou v některých 

oblastech dosti veliké a pro rozhodování, který produkt si vybrat i dosti zásadní. 

Pro srovnávací hodnocení těchto studentských účtů byla, proto vytvořena 

jednoduchá tabulka tak, aby bylo možno jednotlivé produkty a jejich společné či 

rozdílné rysy jednoduše porovnat.  

Aby tato tabulka pomohla jednoduchým způsobem malé či zásadní rozdíly mezi 

jednotlivými produkty porovnat, a zjistit, která služba je méně či více výhodná byl 

vytvořen tříbodový hodnotící systém. Kdy hodnotu dvě dosáhnou pouze produkty, 

které jsou výhodné pro klienta, jedním bodem budou hodnoceny ty společné či 

rozdílné rysy jednotlivých nabídek, které vykazují spíše menší výhodu pro klienta, a 

žádnými body bude ohodnocen rys produktu, který je pro klienta nejméně výhodný, 

případně ho nabídka vůbec nemá.  
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Tabulka č. 1 – Srovnání studentských účtů 

Banky Česká 

spořitelna 
Váhy 

Komerční 

banka 
Váhy 

Československá 

obchodní banka 

Váhy 

Rozdíly 

Česká měna ANO 2 ANO 2 ANO 2 

Další měna NE 0 NE 0 NE 0 

Elektronická karta NE 0 NE 0 NE 0 

Embosovaná karta ANO 2 ANO 2 ANO 2 

GSM bankovnictví ANO 2 ANO 2 ANO 2 

Telefonní 

bankovnictví 
ANO 2 ANO 2 ANO 2 

Internetové 

bankovnictví 
ANO 2 ANO 2 ANO 2 

Úroková sazba při 

zůstatku 10 000, 50 

000, 150 000 Kč 

0,1% 1 0% 2 0,1% 1 

Kontokorent ANO 2 ANO 2 ANO 2 

Minimální vklad 0 Kč 2 0 Kč 2 200 Kč 1 

Debetní sazba 18,9% 0 12% 2 17,9% 1 

Poplatek za vedení 

účtu 
0 Kč 2 0 Kč 2 0 Kč 2 

Poplatek za výběr 

z bankomatu 
6 Kč 0 5 Kč 1 0 Kč 2 

Poplatek za odchozí 

el. platbu 
4 Kč 1 6 Kč 1 0 Kč 0 

Vklad hotovosti 0 Kč 2 0 Kč 2 60 Kč 0 

Založení online ANO 2 ANO 2 NE 1 

Hodnocení - 22 - 26 - 20 

Zdroj: vlastní 
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Z 16 porovnávaných parametrů jednotlivých nabídek bank je, z výsledků této 

srovnávací analýzy zakomponované do jednoduché tabulky, možno konstatovat, že 

studentský účet zvaný G2.2, který nabízí Komerční banka a. s. se s 26 získanými 

body jeví jako nejvhodnější studentský účet. Na druhém místě s 22 body skončil 

studentský účet od České spořitelny Osobní účet ČS Student a jako nejméně 

výhodný se jeví Studentské konto Plus, které nabízí Československá obchodní 

banka, který získal pouze 20 bodů. 

Nad rámec těchto srovnávacích parametrů nabízí ještě Komerční banka klientovi 

za užívání její karty bonus ve výši 333 Kč za rok, dále ještě získá klient bonus při 

založení konta ve výši 200 Kč na ISIC kartu a zdarma cestovní pojištění.  

 

Jako druhé jsou nyní modelově srovnány spořicí účty jednotlivých bank.  

Jedná se o:  

 Spořicí účet KB, 

 Spořicí účet ČSOB, 

 Šikovné spoření ČS. 

Každý z těchto spořících účtu vykazuje své specifické rysy, ale je zde možno i 

vypozorovat několik rysů, které mají tyto účty společné. Jsou to zejména vedení účtu 

v české měně.  

Dále se zde nabízí srovnání společných rysů, například výpovědní lhůta, 

neomezená možnost převodu v jednotlivých měsících, nemožnost založení tohoto 

účtu online. Jako podstatný společný rys je fakt, že ani jedna ze srovnávaných 

bankovních institucí nevybírá poplatek za vedení účtu a tento je tedy ve výši 0,- Kč.  

Nabídky těchto bankovních institucí nevykazují jen společné kladné rysy, tyto 

produkty mají rovněž i své rozdíly, kdy se jeví, že tyto rozdíly jsou v některých 

oblastech dosti veliké a pro rozhodování, který produkt si vybrat i dosti zásadní. 
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Tabulka č. 2 – Srovnání spořicích účtů 

Banky Komerční 

banka 
Váhy 

Česká 

spořitelna 
Váhy 

Československá 

obchodní banka 
Váhy 

Rozdíly 

Česká měna ANO 2 ANO 2 ANO 2 

Další měny NE 0 NE 0 ANO (EUR, USD) 2 

GSM 

bankovnictví 
NE 0 NE 0 ANO 2 

Telefonní 

bankovnictví 
NE 0 NE 0 ANO 2 

Internetové 

bankovnictví 
NE 0 NE 0 ANO 2 

Úroková sazba 

při zůstatku 100 

tis., 400 tis., 700 

tis., 1000 tis. 

1300 tis. 

0,8% 0 

100 tis. Kč 

1,25% 

zbylé - 0,8 

1 1,1% 2 

Výpovědní lhůta 0 měsíců 2 0 měsíců 2 0 měsíců 2 

Povolené 

převody v měsíci 
Neomezeno 2 Neomezeno 2 Neomezeno 2 

Minimální vklad 5000 Kč 1 1000 Kč 2 5000 Kč 1 

Poplatek za 

vedení účtu 
0 Kč 2 0 Kč 2 0 Kč 2 

Založení online NE 0 NE 0 NE 0 

Hodnocení - 9 - 10 - 19 

Zdroj: vlastní 
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Z 11 porovnávaných parametrů jednotlivých nabídek bank je, z výsledků této 

srovnávací analýzy zakomponované do jednoduché tabulky, možno konstatovat, že 

spořicí účet ČSOB, který nabízí Československá obchodní banka a. s. se z 19 

získanými body jeví jako nejvhodnější spořicí účet. Na druhém místě s 10 body 

skončilo Šikovné spoření ČS od České spořitelny a. s. a jako nejméně výhodný se 

jeví Spořicí účet KB od Komerční banky a. s., který získal pouze 10 bodů. 

 

Jako třetí jsou nyní modelově srovnány hypotéky od jednotlivých bank.  

Jedná se o:  

 Hypoteční úvěr, 

 Bezstarostná hypotéka, 

 Ideální hypotéka. 

Jednotlivé hypotéky mají své specifické rysy, ale je zde možno i vypozorovat 

několik rysů, které mají tyto účty společné. Jsou to zejména poměr úvěru k hodnotě 

nemovitosti, konsolidace, možnost předčasného splacení nebo maximální výše 

úvěru.  

Nabídky těchto bankovních institucí nevykazují jen společné kladné rysy, tyto 

produkty mají rovněž i své rozdíly, kdy rozdíly jsou v některých oblastech dosti veliké 

a pro rozhodování, který produkt si vybrat i dosti zásadní. 
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Tabulka č. 3 – Srovnání hypoték 

Banky Komerční 

banka 
Váhy 

Česká 

spořitelna 
Váhy 

Československá 

obchodní banka 

Váhy 

Rozdíly 

Poměr úvěru 

k hodnotě 

nemovitosti 

100% 2 100% 2 100% 2 

Konsolidace ANO 2 ANO 2 ANO 2 

Poplatek za 

poskytnutí úvěru 

(%, Kč) 

0,64% (3500-

4500) 
0 0 Kč 2 

0,6% 

(4000-18000) 

1 

Měsíční poplatek 

za vedení úvěru 
150 Kč 2 200 Kč 1 150 Kč 2 

Předčasné 

splacení zdarma 
NE 0 NE 0 NE 0 

Povinný účet ANO 1 NE 2 NE 2 

Min. doba 

splácení 
5 let 1 0 let 2 5 let 1 

Max. doba 

splácení 
30 let 1 30 let 1 40 let 2 

Min. výše úvěru 0,2 Kč 1 0 Kč 2 0,2 Kč 1 

Max. výše úvěru Neomezeno 2 Neomezeno 2 Neomezeno 2 

Max. fixace úrok. 

Sazby 
15 let 1 20 let 2 15 let 1 

Úvěr 1 mil. na 15 

let- splátka od 
7 442 Kč 2 7 442 Kč 2 7 467Kč 1 

Úvěr 1 mil. na 15 

let – úrok od 
4,09% 2 4,09% 2 4,14% 1 

Úvěr 3 mil. na 30 

let – splátka od 
14 479 Kč 2 14 479 Kč 2 14 566 Kč 1 

Úvěr 3 mil. na 30 

let – úrok od 
4,09% 2 4,09% 2 4,14% 1 

Hodnocení - 21 - 26 - 20 

Zdroj: vlastní 
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Z 15 porovnávaných parametrů jednotlivých produktů bank, je z výsledků této 

srovnávací analýzy zakomponované do jednoduché tabulky, možno konstatovat, že 

Ideální hypotéka, kterou nabízí Česká spořitelna a. s. se s 26 získanými body jeví 

jako nejvhodnější. Na druhém místě s 21 body skončil Hypotéční úvěr od Komerční 

banky a. s. a jako nejméně výhodná je Bezstarostná hypotéka od Československé 

obchodní banky jen s 20 body. 

 

4.1 Praktická aplikace v příkladech u Komerční banky a. s. 

 

Na dvou modelových příkladech je zřetelné, zda je klient bonitní či naopak. 

 

Příklad č. 1 

V prvém příkladě bude srovnáván klient, ten si zažádal o hypoteční úvěr na 

výstavbu rodinného domu. Klient je svobodný, jeho věk je 30, jeho nejvyšší 

dosažené vzdělání je vysokoškolské, je zaměstnán jako manažer – vedoucí 

v nadnárodním potravinářském řetězc, je v pracovním poměru na dobu neurčitou a to 

již od roku 2005. Jako manažer si vydělá měsíčně cca 30 000 Kč.  

Klient žádá o schválení a vyřízení hypotéčního úvěru na výstavbu vlastního 

rodinného domu, kdy jako vstupní bonus má to, že již vlastní pozemek, na němž 

chce svůj rodinný dům postavit. Cena pozemku byla 1 000 000 Kč. Provedená 

celková cenová kalkulace na výstavbu rodinného domu, včetně zakoupení pozemku, 

činila 3 500 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že má stavební pozemek v ceně 

1 000 000 Kč již zakoupený, potřebuje tedy klient zajistit financování výstavby 

rodinného domu a to úvěrem ve výši 2 500 000 Kč.  

Komerční banka nebude požadovat doložení faktur za výstavbu rodinného 

domku, bude však před každým čerpáním finančních prostředků na úhradu faktur 

požadovat, aby skutečně proinvestovaná cena byla odhadnuta znalcem, kterého si 

banka sama určí. Tento znalec bude odhadovat míru rozpracovanosti stavby.  
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Klient jako dobu na splacení úvěru navrhuje dobu 25 let s úrokovou fixací sazby 

na dobu 5 let.  

Banka prostudovala všechny předložené dokumenty a doklady a klienta 

vyhodnotila, jako bonitního, s tím, že po provedené cenové kalkulaci zjistila, že jeho 

příjem by jej opravňoval k čerpání úvěru až do výše 3 486 100 Kč, tudíž pro po 

požadovanou výši úvěru 2 500 000 Kč má dostatečnou rezervu. Měsíční splátka pro 

hypoteční úvěr ve výši 2 500 000 Kč byla vypočtena ve výši 12 908 Kč. Klient se 

rovněž zavázal uzavřít, jako jednu s podmínek, komerční pojištění ve výši 625 Kč, 

kdy v této částce je zahrnuto životní pojištění, pojištění pro případ úrazu, pojištění 

proti trvalým následkům z úrazu.  

Původní výše roční úrokové sazby byla navržena ve výši 4,79%, avšak 

skutečná výše roční úrokové sazby klienta z hypotečního úvěru je pouze 3,79%. 

Snížená roční úroková sazba z hypotečního úvěru, je snížena na uvedenou výši 

z toho důvodu, že daný klient má již více než 6 měsíců veden a plně využívá svůj 

běžný účet u této banky (z tohoto účtu provádí nejméně tři pravidelné měsíční 

platby), platí si životní pojištění, hradí účty za telefon, hradí účty za energie a 

pravidelně mu na daný účet přichází finanční prostředky.  

Vzhledem k tomu, že plní podmínky stanovené Komerční bankou, ta klientovi 

proto za každý byť započatý milión korun hypotečního úvěru poskytuje dodatečnou 

slevu na roční úrokovou sazbu. Proto se výsledná roční úroková sazba pohybuje ve 

výše uvedené procentní sazbě tj., činí pouze 3,79%. 

 

Příklad č. 2 

V druhém příkladě se rovněž jedná o hypoteční úvěr, kdy klient žádá o 

poskytnutí úvěru na koupi bytu.  

Daný klient je však ženatý, nejvyšší dosažené vzdělání je středoškolské 

s maturitou, má 35 let, má dvě děti ve věku 2 a 5 let, a manželka je v současné době 

na mateřské dovolené. Žadatel o hypoteční úvěr je v zaměstnaneckém pracovním 

poměru od roku 1998 na dobu neurčitou, pracuje na pozici dělníka – obráběč kovů. 

Měsíční příjem žadatele o úvěr je 25 000 Kč měsíčně. Klient žádá o hypoteční úvěr 
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na koupi bytu, kdy cenová kalkulace na koupi bytu je 1 700 000 Kč. Klient nemá sám 

žádné volné peněžní prostředky a rovněž nemá ve svém vlastnictví žádnou 

nemovitost, kterou by mohl v případě zastavit vůči poskytnutému hypotečnímu úvěru.  

Po vložení všech dokumentů a dokladů do programu, které požadovala banka, 

bylo zjištěno, že žadatel o hypoteční úvěr není bonitní. Po provedeném cenovém 

výpočtu bylo zjištěno, že by klient mohl žádat pouze o úvěr do výše 765 347 Kč a 

měsíční splátka jeho hypotečního úvěru by byla 4 404 Kč měsíčně. Poskytovatel 

úvěru tj. Komerční banka poskytla klientovi další informace s tím, že by v případě, že 

si zajistí, tzn. spoludlužníka, který by byl dostatečně bonitní, nebude poté s 

poskytnutím hypotečního úvěru žádný problém. Doba splatnosti úvěru je 25 let 

s dobou fixace na 5 let. 

 

4.2 Praktická aplikace v příkladech u Československé obchodní 

banky a. s. 

 

Na těchto dvou dalších příkladech je ukázáno, jestli je i u této banky klient 

bonitní či naopak. 

 

Příklad č. 3 

Ve třetím příkladě je srovnáván klient, který si zažádal o bezstarostnou 

hypotéku na výstavbu rodinného domu. Klient je svobodný, jeho věk je 33 let, jeho 

nejvyšší dosažené vzdělání je vysokoškolské, je bezdětný, pracuje jako ředitel 

stavební divize celorepublikové stavební společnosti, je v pracovním poměru na dobu 

neurčitou a to již od roku 2003. Jako ředitel si vydělá měsíčně cca 30 000 Kč.  

Klient žádá o schválení a vyřízení bezstarostné hypotéky na výstavbu vlastního 

rodinného domu, kdy jako vstupní bonus má to, že již vlastní pozemek, na němž 

chce svůj rodinný dům postavit. Cena pozemku byla 1 000 000 Kč. Provedená 

celková cenová kalkulace na výstavbu rodinného domu, včetně zakoupení pozemku 

činila 3 500 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že má stavební pozemek v ceně 
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1 000 000 Kč již zakoupený, potřebuje tedy klient zajistit financování výstavby 

rodinného domu a to úvěrem ve výši 2 500 000 Kč.  

Československá obchodní banka bude požadovat doložení faktur za výstavbu 

rodinného domku. Před konečným čerpáním ve výši 20% bude požadovat kolaudaci 

daného projektu, poté uvolní zbylé finanční prostředky. 

Klient, jako dobu na splacení úvěru, navrhuje dobu 25 let s úrokovou fixací 

sazby na dobu 5 let.  

Banka vložila všechny předložené dokumenty a doklady do programu a klienta 

vyhodnotila, jako bonitního, s tím, že po provedené cenové kalkulaci zjistila, že jeho 

příjem by jej opravňoval k čerpání úvěru až do výše 3 043 000 Kč, tudíž pro po 

požadovanou výši úvěru 2 500 000 Kč má dostatečnou rezervu. Měsíční splátka pro 

hypoteční úvěr ve výši 2 500 000 Kč byla vypočtena na částku 13 045 Kč.  

Výše roční úrokové sazby je ve výši 3,89%.  

 

Příklad č. 4 

 Ve čtvrtém příkladě se rovněž jedná o bezstarostnou hypotéku, kdy klient 

žádá o poskytnutí úvěru na koupi bytu do osobního vlastnictví.  

Daný klient je však ženatý, nejvyšší dosažené vzdělání je středoškolské 

s maturitou, má 35 let, má dvě děti ve věku 2 a 5 let, a manželka je v současné době 

na mateřské dovolené. Žadatel o bezstarostnou hypotéku je v zaměstnaneckém 

pracovním poměru od roku 1998 na dobu neurčitou, pracuje na pozici řidič 

nákladního vozidla. Měsíční příjem žadatele o úvěr je 25 000 Kč měsíčně. Klient 

žádá o bezstarostnou hypotéku na koupi bytu, kdy cenová kalkulace na koupi bytu je 

1 700 000 Kč. Klient nemá sám žádné volné peněžní prostředky, rovněž nemá ve 

svém vlastnictví žádnou nemovitost, kterou by mohl případně zastavit vůči 

poskytnuté bezstarostné hypotéce.  

Po vložení všech dokumentů a dokladů do programu, které požadovala banka, 

bylo zjištěno, že žadatel o hypoteční úvěr není bonitní. Po provedeném cenovém 

výpočtu bylo zjištěno, že by klient mohl žádat pouze o úvěr do výše 885 000 Kč a 
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jeho měsíční splátka bezstarostné hypotéky by byla 2 730 Kč, na dobu 25 let 

s dobou fixace 5 let. 

Výše roční úrokové sazby by činila 4,79%. 

 

4.3 Praktická aplikace v příkladech u České spořitelny a. s.  

 

I v těchto posledních dvou příkladech se ukáže, zda-li klient je bonitní či 

naopak.  

 

Příklad č. 5 

V příkladu číslo 5 žádá klient o ideální hypotéku, kterou chce získat u České 

spořitelny. Žadatel o hypotéku je svobodný, je ve věku 35 let, bezdětný, je 

zaměstnán na dobu neurčitou na pozici účetního od roku 2000. Jeho celkový měsíční 

příjem činí 20 000 Kč. Uvedený klient žádá o ideální hypotéku na koupi bytu do 

osobního vlastnictví. Celkový rozpočet na pořízení bytu je vypočten na částku 

1 000 000 Kč. Žadatel o ideální hypotéku je zároveň dlouhodobým klientem České 

spořitelny. Pro ideální hypotéku je požadována doba splatnosti 25 let s pěti letou 

úrokovou fixací.  

Výchozí roční úroková sazba byla stanovena na 5,34%. Posouzení 

předložených dokumentů bylo poskytovatelem ideální hypotéky zjištěno, že klient je 

pro poskytnutí tohoto produktu nebonitní. Se svým příjmem by mohl žádat pouze o 

ideální hypotéku v celkové výši 765 000 Kč, kdy roční úroková sazba by činila 4,29% 

a celková měsíční splátka by dosáhla výše 5 440 Kč.   

 

Příklad č. 6  

V posledním příkladě jsou posuzováni dlouhodobí klienti České spořitelny, 

jenž žádají o ideální hypotéku na stavbu vlastního rodinného domu. Tito žadatelé 

jsou manželé ve věku 36 a 33 let, se dvěma nezletilými dětmi ve věku 7 a 9 let. Oba 
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manželé jsou zaměstnáni na dobu neurčitou a jejich celkový měsíční příjem činí 

48 000 Kč. Celkový rozpočet na stavbu vlastního rodinného domu je 2 900 000 Kč, 

včetně zakoupení pozemku, avšak stavební pozemek již žadatelé vlastní a jeho cena 

je ve výši 1 000 000 Kč. Žadatelé, kteří žádají o tuto ideální hypotéku na stavbu 

vlastního rodinného domu, požadují toliko 1 900 000 Kč. Dále ještě tito žadatelé mají 

uzavřené stavební spoření ve sjednané výši 1 200 000 Kč.  

Na základě těchto zjištěných skutečností byli, Českou spořitelnou, klienti 

vyhodnoceni jako bonitní, kdy z předložených podkladů došel poskytovatel úvěru 

k závěru, že výše úvěru v požadované výši 2 900 000 Kč jim lze v plném rozsahu 

poskytnout a to na dobu 25 let s roční úrokovou fixací po dobu 5 – ti let. Výchozí 

úroková sazba, ve výši 5,39%, byla vzhledem k bonitě klientů snížena a vypočtena 

na roční úrokovou sazbu ve výši 3,19%. Měsíční splátka bude při úvěru ve výši 

2 900 000 Kč činit 18 040 Kč měsíčně. 
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5 Závěr 
 

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Základní činnosti banky je 

shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává 

k dispozici a nastavováním úroků znehodnocuje. Tímto způsobem umožňuje pohyb 

peněz v ekonomice. 

V dnešní době si člověk spíše vybírá svou banku podle svých rodinných 

příslušníků a známých. Toto by však nemělo nastat. Každý člověk by si měl dobře 

promyslet, jakou banku chce a jaký produkt by byl pro něho nejlepší. Já jsem si 

vybrala pro zpracování spořicí účty, hypotéku na bydlení a studentský účet.  

Co se týká studentských účtu, doporučila bych G2.2 od Komerční banky. Jako 

druhý se umístil Osobní účet Student od České spořitelny. Na posledním místě 

skončilo Studentské konto Plus od Československé obchodní banky.  

U spořicích účtů se umístil na prvním místě Spořicí účet od Československé 

obchodní banky, na druhém místě se umístilo Šikovné spoření od České spořitelny a 

na posledním místě se umístil Spořicí účet od Komerční banky. 

 Hypotéka na bydlení byla nejlepší od České spořitelny s názvem Ideální 

hypotéka. Na druhém místě se umístil Hypotéční úvěr od Komerční banky a jako 

poslední je Bezstarostná hypotéka od Československé obchodní banky.  

Jak je vidět tak žádná z vybraných bank nezískala víckrát než jednou první 

místo. Každá banka se zaměřuje na určité produkty méně a některé více. Kdybych 

k analýze měla více než tři banky tak by pořadí mohlo být úplně jiné.  

Obchodní banky mohou být univerzální, to znamená, že poskytuje široký rejstřík 

bankovních služeb, anebo specializovaných na jednotlivé činnosti. Tato specializace 

vyplývá buď ze zákona, nebo z povahy banky dobrovolně.  

 Proto bych doporučila všem budoucím klientům jakékoliv banky, aby si dobře 

rozmysleli, co opravdu potřebují a udělali si potřebný čas na prostudování veškerých 

dostupných informací.   
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Seznam zkratek 
 

CB – Centrální banka 

ČS – Česká spořitelna a. s. 

ČSOB – Československá obchodní banka a. s. 

ECB – Evropská centrální banka 

EU – Evropská unie 

KB – Komerční banka a. s. 

MMF – Mezinárodní měnový fond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


