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Příloha č.1.: Seznam bank na území ČR včetně zahraničních bank 

 

Název instituce nebo označení osoby 
Datum udělení 

licence 

Air Bank a. s. 3.6.2011 

AXA Bank Europe, organizační složka 29.5.2009 

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika 12.5.2011 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka 19.1.2006 

BRE Bank S.A., organizační složka podniku 18.7.2007 

Citibank Europe plc, organizační složka 10.9.2007 

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 23.11.1992 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 5.8.2005 

Česká exportní banka, a.s. 1.3.1995 

Česká spořitelna, a.s. 30.12.1991 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 27.8.1993 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 28.1.1992 

Československá obchodní banka, a. s. 21.12.1964 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 20.10.1993 

Equa bank a. s. 6.1.1993 

Evropsko-ruská banka, a.s. 15.7.2008 

Fio banka, a.s. 17.5.2010 

Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika 26.5.2005 

GE Money Bank, a.s. 9.6.1998 

HSBC Bank plc - pobočka Praha 13.6.1996 

Hypoteční banka, a.s. 10.1.1991 

ING Bank N.V. 17.12.1992 

J & T BANKA, a.s. 13.10.1992 

Komerční banka, a.s. 5.3.1992 

LBBW Bank CZ a.s. 23.1.1991 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 9.12.1993 

Oberbank AG pobočka Česká republika 1.11.2003 

Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika 18.9.2009 

PPF banka a.s. 31.12.1992 

PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, pobočka Česká 

republika 
3.8.2004 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 4.9.1993 



Raiffeisenbank a.s. 25.6.1993 

Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod 19.9.1993 

Saxo Bank A/S, organizační složka 16.7.2009 

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 13.6.1994 

The Royal Bank of Scotland N.V. 2.6.1992 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 1.1.1996 

Volksbank CZ, a.s. 1.1.1997 

Volksbank Löbau-Zittau eG, pobočka 16.2.2011 

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka 

Praha 
14.1.1993 

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 21.4.1994 

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 28.9.1992 

Wüstenrot hypoteční banka a.s. 23.12.2002 

ZUNO BANK AG, organizační složka 2.6.2010 

Zdroj: ČNB, 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.2: Investiční dotazník KB 

 

1. Co je primárním cílem Vaší investice? 

a) Uchování hodnoty prostředků (ochrana před inflací). 

b) Výrazné zhodnocení prostředků. 

c) Chci se zajistit dostatečně ve stáří. 

d) Nespecifikovaná finanční rezerva. 

. 

2. Jaký je Váš investiční horizont pro dosažení investičního cíle? 

a) Do 2 let. 

b) 2 až 4 roky. 

c) 5 až 7 let. 

d) Nad 8 let. 

 

 3. Jaký je Váš věk? 

a) Více než 55 let. 

b) Mezi 45 a 54 roky. 

c) Mezi 30 až 44 roky. 

d) Méně než 30 let. 

. 

4. S jakými formami spoření a investování máte zkušenosti? (Možnost zaškrtnout všechny možnosti) 

a) Běžný účet, termínovaný vklad, spořicí účet. 

b) Stavební spoření, penzijní fondy, fondy peněžního trhu. 

c) Dluhopisy, dluhopisové fondy, zajištěné fondy. 

d) Akcie, akciové fondy, průběžně sleduji dění na finančních trzích. 

 

5. Kolik procent prostředků Vašeho ročního příjmu představuje zamýšlená investice? 

a) Méně než 25 %. 

b) Mezi 25 % a 50 %. 

c) Mezi 51 % a 75 %. 

d) Více než 75 %. 

. 

6. Očekáváte, že Váš příjem v následujících pěti letech bude: 

a) Klesat. 

b) Zůstane na přibližně stejné úrovni. 

c) Bude se každoročně zvyšovat alespoň o inflaci. 

d) Velmi výrazně vzroste. 

. 

7. Plánujete významné výdaje (vyšší než 20 % Vaší investice) v blízké době? 

a) Ano, v horizontu jednoho roku. 

b) Ano, v horizontu 3 let. 

c) Ano, v horizontu 5 let a déle. 

d) Neplánuji. 

. 

8. Na kolik měsíců by Vám vystačila Vaše momentální peněžní rezerva? 

a) Na více než 12 měsíců. 

b) Mezi 4 až 12 měsíci. 

c) Na méně než 4 měsíce. 

. 



9. Který z následujících faktorů považujete za nejdůležitější při výběru investice? 

a) Rychlé zbohatnutí. 

b) Pozvolný růst. 

c) Bezpečnost investice. 

d) Zajímavé zhodnocení v delším horizontu. 

. 

10. Jaké z níže uvedených jednoletých rozpětí mezi ziskem a ztrátou jste ochoten tolerovat? 

a) Ztráta v prvním roce 3 %, zisk v druhém roce 11 %. 

b) Ztráta v prvním roce 7 %, zisk v druhém roce 20 %. 

c) Ztráta v prvním roce 15 %, zisk v druhém roce 38 %. 

. 

11. Upřednostním nízké výnosy za cenu nízkého nebo nulového kolísání: 

a) Souhlasím. 

b) Spíše souhlasím. 

c) Spíše nesouhlasím. 

d) Nesouhlasím. 

. 

12. Hodnota akciového fondu, součást dynamické složky Vašeho portfolia, poklesla za poslední 3 měsíce 

o 30 %: 

a) Prodal bych celý akciový fond, jehož hodnota se propadla. 

b) Odprodal bych pouze část tohoto fondu. 

c) Držel bych dál a neprodával. 

d)Využil bych poklesu a nakoupil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.3: ČSOB, Plán pro život dle měsíční úspory 
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Příloha č. 4: Plán pro život dle cílové částky  

 



 





 


