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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je analýza vybraných bankovních produktů České 

spořitelny, a.s. V první části je zpracována historie a současnost České spořitelny, a.s. a její 

celkový profil. V druhé části tato práce popisuje a charakterizuje vybrané bankovní produkty, 

které Česká spořitelna, a.s. nabízí svým klientům.  

Hlavní část bakalářské práce je věnována analýze osobních účtů a neúčelových 

spotřebitelských úvěrů, které jsou sledovány a srovnávány s vybranými produkty u jiných 

bankovních ústavů. Pro přesnější znázornění jsou oba produkty porovnávány na modelových 

příkladech. 

 

Klíčová slova: Česká spořitelna, a.s., bankovnictví, banka, bankovní produkty, analýza, 

osobní účty. 

 

 

Summary 

The topic of this bachelor thesis is an analysis of banking products od Česká 

spořitelna,a.s.. The first part analyzes the history and present of Česká spořitelna,a.s. and her 

global profile. In the second part of this thesis desribe and define the selected banking 

products,which Česká spořitelna,a.s, offers its clients.  

The main part of bachelor thesis is devoted to analysis of ´´Personal accoints´´ and the 

consumer-purpose loans, which are monitored and compared with select produts for other 

banks. For more exact represantion of both products are compared to model examples. 

 

Keywords: Česká spořitelna, a.s., banking, bank, banking products, analysis, presonal 

accounts  
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1 ÚVOD 

V současné době jsou banky velmi důležitými institucemi, které shromažďují peněžní 

prostředky a pak s nimi dále nakládají a zhodnocují je. Většina lidí v dnešním moderním světě 

vlastní alespoň jeden bankovní účet, konto či nějaké spoření. V minulých letech to bylo 

především prioritou velkých podnikatelských subjektů, o které se banky po roce 1990 velice 

zajímaly, ale v dnešní době si bankovní účty zakládají i obyčejní lidé, kteří si svůj život bez 

nich nedovedou představit. Nechávají si na ně zasílat finanční prostředky, jako např. mzdy od 

zaměstnavatelů, důchody, renty, nebo je používají ke stažení různých splátek, jako jsou  

platby za elektřinu, plyn, stravné dětí ve školní jídelně, penzijní připojištění, stavební spoření 

atd.  

Dnes má každá banka širokou škálu nabídek svých produktů jak pro občany, tak pro 

jednotlivé podnikatelské subjekty. Banky oslovují potenciální klienty a nabízejí jim různé 

druhy běžných účtů, úvěrů, spořicích účtů. Klienty se většinou snaží nalákat na nejrůznější 

zvýhodnění a podobně.  

V první části této práce se zabývám charakteristikou České spořitelny, a.s. Popisuji zde její   

historii a současnost,  její vedlejší aktivity mimo bankovní sektor. V další části bakalářské práce 

se zaměřím na popis vybraných bankovních produktů, které banka nabízí, a které jsou určeny pro 

osobní klientelu. Popisuji zde osobní účty, přímé bankovnictví, platební karty, půjčky a úvěry, 

spoření a investování. 

V praktické části bakalářské práce jsou zhodnoceny vybrané bankovní produkty. V této 

kapitole budu srovnávat a hodnotit vybrané produkty České spořitelny s konkurenčními 

produkty bank od UniCredit Bank a Poštovní spořitelny. Kapitola je rozdělena na dvě části. 

První část je zaměřena na vybrané osobní účty srovnávaných bank. Druhá část je věnována 

srovnání a hodnocení neúčelových spotřebitelských úvěrů. V obou částech je uveden 

modelový příklad pro objektivnější hodnocení těchto produktů. 

Cílem této bakalářské práce je představit jednu z nejstarších bank u nás, a to Českou 

spořitelnu, a.s., seznámit se s  jejími nabízenými bankovními produkty a porovnat vybrané 

produkty s jinými produkty u konkurenčních bank s následným vyhodnocením. 
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2 CHARAKTERISTIKA ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. 

Česká spořitelna, a. s. (ČS) je akciová společnost, která je součástí rakouské skupiny 

Erste Bank Group. Jedná se o univerzální banku, která se orientuje jak na drobné klienty, tak i 

na malé a velké firmy, města i obce.  

Základní údaje o společnosti: 

Obchodní firma:  Česká spořitelna 

Sídlo firmy: Olbrachtova 1929/62 

 Praha 4 

 PSČ 140 00 

Datum zápisu:  30. 12. 1991 

Identifikační číslo:  452 44 782 

Právní forma:  akciová společnost 

Identifikační číslo: 45244782 

DIČ: CZ 699001261 

Kód banky: 0800 

Internetová adresa: www.csas.cz 

Telefonní spojení: 800 207 207 

Základní kapitál: 15 200 000 000 Kč [4], [5] 

2.1 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

Základní kapitál společnosti je v celkové hodnotě 15 200 000 000. Počet prioritních akcií 

na jméno je 11 211 213 ks ve jmenovité hodnotě 100 Kč a počet akcií na jméno 140 788 787 

ks ve jmenovité hodnotě 100 Kč. Akcie společnosti mají zaknihovanou podobu. S každou 

akcií je spojen jeden hlas. Prioritní akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. Tyto akcie 

mohou být převoditelné na město a obce České republiky, nebo na jiné osoby než město a 

obce České republiky jedině se souhlasem představenstva společnosti. [3] 
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2.2 STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Akciová společnost povinně vytváří tři orgány, a to valnou hromadu, představenstvo a 

dozorčí radu. Příslušná ustanovení upravující jmenované orgány nalezneme v § 184 až §190 

Obchodního zákoníku (OZ) ve vztahu k valné hromadě, v § 191 až § 196a OZ ve vztahu 

k představenstvu společnosti a v § 197 až § 201 OZ ve vztahu k dozorčí radě. [2] 

Na správný chod ČS dohlíží představenstvo, dozorčí ráda a výbor pro audit. Předseda 

představenstva je zodpovědný např. za oblast ekonomická analýza, kancelář EU, Operations, 

stará se o firemní komunikaci, kvalitu služeb, marketing a interní audit atd. [5]  

V příloze 1 uvádím na základě výroční zprávy ČS za rok 2010 organizační strukturu ČS. 

2.3 HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. 

Z historie je známo, že činnost České spořitelny se datuje již od roku 1825. V tomto roce 

zahájila činnost Spořitelna v Praze (Böhmische Sparkasse), která byla nejstarším 

průkopníkem České spořitelny. Cílem založení této spořitelny v tehdejší době byla pomoc 

chudšímu obyvatelstvu. Obyvatelé si ukládali různé finanční částky, které se rozmnožovaly 

drobnými úroky. Cílem nebylo jen si naspořit peníze na pozdější dobu, například na důchod či 

nezaměstnanost, ale v lidech to mělo podporovat spořivost a pracovitost. Otevírací doba byla 

jen pár dní v týdnu na pár hodin ve dvou místnostech v budově Zemského sněmu. Až v roce 

1845 se spořitelna přestěhovala do vlastní budovy, ve které měla otevřeno celý týden. Během 

19. století se postupně rozrůstaly další spořitelny většinou však německy mluvící. Spořitelny, 

které byly původně vytvořeny pro chudé a sociálně slabší obyvatelstvo, se začaly zaměřovat 

na měšťany ze středních tříd.  

V únoru 1948 došlo ke znárodnění menších peněžních ústavů, které působily v jednom 

místě. Od srpna 1948 tak v Československu působily: Okresní spořitelny a záložny, které se 

nacházely ve městech sídlící v okresu. Dále se jednalo o spořitelny a záložny sídlící 

v ostatních městech. A poslední typem byly kampeličky, které byly založeny na vesnicích. 

Funkce spořitelen se díky zestátnění změnila, jejím hlavním úkolem vedle poskytování úvěrů 

se stalo získávání a soustřeďování vkladů, které byly využívány pro další potřeby centrálně 

plánované ekonomiky. V té době mohly využívat 10-15% k poskytování půjček občanům. V 

roce 1967 byla založena jedna Státní spořitelna. Cílem této spořitelny bylo sloučení menších 

státních spořitelen v jeden velký finanční subjekt, který měl svou vlastní právnickou a 
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hospodářskou subjektivitu. Místo hlavních krajských i oblastních správ vznikly krajské 

pobočky. V roce 1969 díky federativnímu uspořádání státu byla Státní spořitelna rozdělena na 

Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu. 

Současný název Česká spořitelna, a.s. získala 1. února 1992, kdy došlo k právní změně 

České státní spořitelny na akciovou společnost. Většinový podíl akcií si však ponechal ve 

svém držení stát. Další akcie získaly bezúplatným převodem města a obce České republiky. 

Rezerva pro případné restituce tvořila 3 %. V rámci 1. vlny kuponové privatizace bylo 

privatizováno 37% akcií. V roce 2000 se stala Česká spořitelna členem silné skupiny 

rakouské Erste Bank Group. 3. srpna zaplatila první polovinu kupní ceny ve výši 531 mil. eur 

a převzala tak 52% akcií ČS. Postupem času do roku 2002 navýšila svůj podil na 98% a stala 

se tak jejim úplným vlastníkem. Erste Bank group patří mezi nejvýznamnější poskytovatele 

finančních produktů ve střední a východních Evropě. Působí v šesti zemích EU, k nimž patří  

Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Chorvatsko a ve dvou zemích 

mimo EU, k nimž patří Ukrajina a Srbsko. Celkový počet klientů přesahuje 17 milionů. Je to 

jedna z vedoucích korporátních bank a vedoucí emitent středoevropských dluhopisů.  

 ČS nabízí kompletní finanční služby, ať už jde fyzické osoby, nebo služby pro firmy a 

ziskový či neziskový státní sektor. Pro všechny klienty, kteří svým počtem přesahují hranici 

pěti miliónů, jsou k dispozici ti praví odborníci, kteří se snaží splnit přání a potřeby svých 

klientů. Jedná se o první banku v ČR v objemu svých aktiv 932 mld. Kč k 30. 9. 2011. 

K tomuto datu měla společnost v průměru 10 274 zaměstnanců, kteří poskytovali služby 

společnosti na 653 pobočkách. Pro výběr svých peněžních prostředků klienti využívají kromě 

kamenných poboček i velkou síť bankomatů a transakčních terminálů na 1392 místech,  

z toho je 52 určeno pro nevidomé klienty. Díky velkému počtu svých klientů (5 217 326), 

vydala ČS již 3 188 500 platebních karet. Čím dál více klientů využívá přímé internetové 

bankovnictví. ČS nabízí pro soukromé osoby SERVIS 24 a pro podnikatele BUSINESS 24. 

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví prostřednictvím telefonu, internetu a GSM je 

1 387 137. Od roku 2006 až 2011 došlo k nárůstu téměř o 354 000 klientů. Díky dvanácti 

dceřiným společnostem může zajistit kompletní finanční služby pro své klienty. Jedná se 

např. o Penzijní fond České spořitelny, a.s., Stavební spořitelnu České spořitelny, a.s., Erste 

Corporate Finance, a.s. atd. [4] 

V tabulce 1 uvádím na základě výroční zprávy 2010 vybrané bilanční ukazatele ČS, a. s. 

V tabulce 2 uvádím ukazatele výkazu zisku a ztrát. 
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Tabulka 1: Bilanční ukazatele ČS, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Ukazatele výkazu zisku a ztrát ČS, a. s. 

Název položky 
2010  

(mil. Kč) 

2009 

(mil. Kč) 

Čistý úrokový výnos 30 263 30 892 

Čisté příjmy z poplatků a provizí 12 167 11 402 

Provozní výnosy 45 421 45 658 

Provozní náklady -18 677 -19 268 

Provozní zisk 26 744 26 390 

Čistý zisk náležející vlastníkům 

společnosti 
12 052 12 640 

Zdroj:  [5] 

 2.4 OCENĚNÍ, NADACE A SPONZORING 

ČS každoročně získává mnoho ocenění za své služby. V roce 2011 získala v desátém 

ročníku soutěže Fincentrum Banka roku titul v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku.  

Tento titul získala již po osmé za sebou a také díky tomu získala další ocenění Banka 

desetiletí. V tomto ročníku získala i titul pro nejlepšího bankéře roku, kterým se stal generální 

ředitel společnosti Pavel Kysilka. Titulem Banka roku za rok 2010 se může pyšnit na 

mezinárodní prestižní soutěži, kterou každoročně vyhlašuje časopis The Banker. V tomtéž 

roce získala ocenění Nejbezpečnější banka regionu střední a východní Evropy. Žebříček 

Název položky 
2010    

(mil. Kč) 

2009    

(mil. Kč) 

Bilanční suma 881 629 855 130 

Pohledávky za bankami 174 947 126 506 

Pohledávky za klienty 459 975 469 192 

Cenné papíry 177 081 177 376 

Závazky k bankám 52 214 47 434 

Závazky ke klientům 661 074 643 420 

Vlastní kapitál 70 780 63 279 

Zdroj: [5] 
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Global Finance hodnotil pět set světových bank na základě ratingu agentur Moody´s, Standard 

&Poor´s a Fitch. Kladen byl důraz především na kapitálovou přiměřenost a objem aktiv 

finančních ústavů. [6] 

ČS se vedle poskytování finančních služeb zaobírá i mecenášskou tradicí. V roce 2002 

byla založena Nadace České spořitelny, jejímž hlavní cílem je podporovat projekty v oblasti 

vzdělávání, kultury, zdravotní péče, charity, sportu a jiné. Z prostředků nadace jsou 

finančními dary podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako např. Charita 

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

nebo Nadace Partnerství.[6] 

V roce 2010, věnovala ČS spolu s Nadací České spořitelny na obecně prospěšné projekty 

68 mil. Kč. Je významným sponzorským partnerem v odvětví kultury: sponzoruje Pražské 

jaro, Smetanovu Litomyšl, Colours of Ostrava. Je rovněž sponzorem sportu. Sponzoruje 

Českou fotbalovou reprezentaci, Český atletický svaz, Českou spořitelnu Mountain Bike 

Team. A v oblasti vzdělávání sponzoruje Středoškolskou odbornou činnost a Eurorebus aneb 

Škola hrou s Českou spořitelnou. [4] 
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3 POPIS BANKOVNÍCH PRODUKTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. 

V této kapitole se zaměřím na popisy produktů, které ČS nabízí. Jelikož se společnost 

zaměřuje nejen na osobní finance svých klientů, ale také na finance podnikatelů, malých či 

velkých firem a institucí, bylo by v rámci nedostatku prostorou nemožné všechny produkty 

popsat a představit. Vyberu a představím tedy produkty, které jsou určeny fyzickým osobám.  

3.1 BANKOVNÍ ÚČTY 

Bankovní účty jsou základním produktem každé banky, umožňují klientům komplexem 

svých služeb relativně snadno řešit jejich finanční potřeby. Tzv. „žirový“ účet ušetří klientovi 

čas při splácení jeho faktur, složenek, trvalých a inkasních plateb, hotovostních operací, 

kartových a elektronických operací, při zasílání mzdy, důchodů, rent, výplat uspořených 

částek ze stavebního spoření, penzijních fondů apod. Tyto účty jsou úročeny většinou 

minimální sazbou, platnou dle sdělení, sazebníků a taktéž jsou v těchto dokumentech uvedeny 

veškeré poplatky spojené se správou a vedením účtu. Úroky jsou zdaněny srážkovou daní ve 

výši 15 procent, které bývají klientům strhávány při bilanci převážně na konci měsíce spolu s 

ostatními poplatky. Výhodou těchto účtů je, jak bylo již výše zmíněno, komplexní pokrytí 

veškerých finančních operací klienta. Navíc toto vůči bance korektní chování klienta mu 

generuje automaticky nabídky úvěrových produktů bez dokládání příjmů, spoludlužníků, 

ručitelů apod. Tzv. ne-klient, který je bez historie a o němž banka nic neví, může mít pozici 

žadatele o úvěrové produkty ztíženou.   

Osobní účet ČS  

Osobní účet ČS (OÚ) je to souhrnný název pro účet fyzické osoby od 8 let věku klienta, 

např. studentů víceletých gymnázií apod. Tento účet je následně veden dle věku a situace 

klienta v různých dalších režimech, které rozvedeme v následujících odstavcích. Věková 

hranice směrem nahoru není omezena. Zjednodušeně, zůstane-li klient věrný bance po celý 

život, může využít chronologicky tyto varianty: OÚ Junior, OÚ Student, OÚ Absolvent, OÚ . 

Standardní Osobní účet je určen fyzickým osobám od 18 let věku a nepodnikatelům. 

Součástí účtu zdarma získáte vedení účtu + pravidelný výpis, který je vyhotovován převážně 

pro klienta praktickou měsíční formou papírového nebo elektronického výpisu (volitelných 

variant je více: od 1 měsíce až po roční výpis). Trvalé platby (TP) a souhlasy s inkasem (SI), 
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založení i vedení vkladového účtu. Se založením účtu může klient využít současně kombinaci 

volitelných služeb, např.: kontokorentní úvěr, zůstatkové SMS, platební karty, službu 

elektronického bankovnictví SERVIS 24. Platby v rámci České republiky zdarma, spořicí 

plán, zvýhodněné úročení či řadu pojištění (cestovní, úrazové, pojištění karty a osobních věcí 

atd.). [7] 

Většina zmíněných služeb platí rovněž pro všechny varianty a věkové skupiny, výjimky 

tvoří úvěrové produkty - jako např. kontokorent. 

Osobní účet ČS Junior  

Je určen dětem od 8 do 15 let. Pro dítě to je nejlepší škola hospodaření se svými prvními 

penězi, které získá například od svých rodičů ve formě kapesného nebo získá peníze od 

příbuzných. Velkou výhodou tohoto účtu je přístup rodičů kdykoliv k tomuto účtu pro 

kontrolu hospodaření svého dítěte, případně pokud rodič sám potřebuje peníze k dispozici. 

Po dovršení věkové hranice pro tento typ účtu bude účet automaticky beze změny čísla účtu 

převeden na studentský účet. [8] 

Osobní účet ČS Student 

Určen je pro všechny studenty denního studia od 15 do 30 let. Studenti, kteří jsou držiteli 

ISIC karty, mají každý rok nárok na příspěvek 200 Kč. O tento příspěvek mohou zažádat přes 

internet bez potřeby jít na pobočku. [9] 

Osobní účet ČS Absolvent  

Tento účet je pro všechny klienty ve věku od 18 až 30 let, kteří ukončili své vzdělání a 

potřebují svůj první dospělý účet. 

Program výhod  

Je určen pro klienty ČS, kteří mají zájem o výhody na Osobním účtu ČS (OÚ, OÚ 

student, OÚ junior). Program výhod je systém benefitů určený pro klienty ČS, jehož 

principem je zvýhodňovat klienty za využívání produktů a služeb banky na všech typech 

Osobního účtu. ČS Benefity jsou slevy z měsíční ceny Osobního účtu, jejíž výše se uplatňuje 

u služeb Standard maximálně do výše 9 produktů a u služeb Plus maximálně do výše 6 

produktů. [10] 
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3.2 PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 

SERVIS 24 je služba elektronického bankovnictví - umožňuje klientovi pomocí telefonu, 

internetu a mobilního telefonu - zpráv SMS, nakládat s prostředky na svém účtu. Tj. zjišťovat 

zůstatky, obraty, platit jednorázové i hromadné příkazy, navádět, rušit, měnit TP, inkasa, 

provádět platby do zahraničí, stahovat výpisy, dobíjet kredit mobilních telefonů, prohlížet 

úvěrové účty, stavební spoření, penzijní připojištění, vkladové účty, majetkové účty 

investičních nástrojů, úvěrové produkty.  

SERVIS 24 Internetbanking  

Tato služba umožňuje klientovi přístup k účtu na internetu prostřednictvím počítače. Je 

určena jak pro běžné občany, tak i pro podnikatele. Součástí této služby je také možnost mít 

veškeré produkty, sjednané u ČS, pod kontrolou, a to např. účty stavebního spoření včetně 

úvěrů, životního pojištění, penzijního připojištění, kreditních karet atd. včetně jejich historie. 

Služba umožňuje dobíjení kreditu u mobilních operátorů T-mobile, O2 a realizaci M-platby. 

SERVIS 24 je vysoce zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí a zneužití účtu.[11]  

SERVIS 24 Mobilní banka 

Jedná se o aplikaci ČS, která je dostupná pro majitele mobilních telefonu značky iPhone. 

Umožňuje rychle spravovat klientovy finance. Např.: zadávat jednorázové platby, kontrolovat 

zůstatek na účtu, skenovat a platit složenky. Výhodou této aplikace je, že je zdarma. 

Stačí splnit tyto tři podmínky - účet u ČS pro občany i podnikatele. 

 - aktivní služba SERVIS 24 Internetbanking.  

                                           - přístup k internetu na klientově zařízení iPhone, iPad či iPod  

                      touch s operačním systémem iOS 4.0 a vyšší. 

Po splnění těchto podmínek už stačí jen si stáhnout zdarma aplikaci a nainstalovat si ji, 

přihlásit se do služby SERVIS 24 Internetbanking a vygenerovat si aktivační kód. Aktivační 

kód pak zadat do nainstalované aplikace. [12] 

SERVIS 24 GSM banking  

Služba umožňuje díky mobilnímu telefonu a zabezpečeným SMS zprávám obsluhu účtu 

klienta. Bankovní operace se provádějí pouze za cenu odeslané SMS zprávy. Vysoké 

zabezpečení služby je již ve vysokém standardu. Hlavní podmínkou založení této služby je 
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mobilní telefon, který podporuje aplikaci SIM Toolkit, aktivované přijímání a odesílání SMS 

zpráv a bankovní SIM kartu mobilního operátora T-mobile, Vodafone nebo Telefónica O2 

v České republice. [13] 

SERVIS 24 Telebanking  

Obsluha účtu se realizuje pomocí telefonu a mobilního telefonu, pokud má tónovou 

volbu. ČS umožňuje volbu mezi komunikací s automatickou hlasovou službou nebo přímo 

s telefonním bankéřem, který poskytuje stejné služby jako pracovník na pobočce u přepážky. 

Služba obsahuje stejné výhody jako předchozí produkty přímého bankovnictví. [14] 

3.3 PLATEBNÍ KARTY 

V této kapitole budu charakterizovat pouze debetní karty, jelikož kreditní karty 

zahrnujeme jako úvěrové produkty, které popisuji v kapitole 3.4. Půjčky a úvěry. Na výběr 

má klient karty elektronické i embosované, převážně asociace Visa, ale taktéž karty Eurocard 

Mastercard + Maestro. Karty mají sice omezené limity (převážně z bezpečnostních důvodů), 

ale volitelné limity pro výběr z bankomatů pro placení kartou u obchodníků či na internetu. 

Limity karet je možno měnit pomocí elektronického bankovnictví či bankéřů na pobočkách 

dle požadavků klientů. Taktéž bezpečnostní PIN kód je možno změnit kdykoliv dle 

požadavku klienta přímo v bankomatu. V případě ztráty či odcizení platební karty (PK) má 

klient možnost volat na bezplatnou linku 800 207 207 a kartu 24 hodin denně zablokovat. 

Široká síť cca 1400 bankomatů ČS umožňuje dobrý přístup klientovi k jeho financím. PK dále 

umožňují služby jak Cash back a Cash advance , taktéž levnější platby složenek a faktur v 

Platbomatech a bankomatech či dobíjení kreditů mobilních telefonů. 

Debetní platební karty  

Jedná se o karty, ze kterých klienti čerpají své prostředky, eventuálně prostředky 

z kontokorentního úvěru. 

 Visa Electron – Jedná se o debetní kartu určenou pro děti od 8 do 15 let. 

Výhodou je, že dítě nemusí nosit u sebe peníze a naučí se základnímu používání 

platebního prostředku. 
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 Visa Classic – Embosovaná bezkontaktní debetní karta, která je určena pro 

soukromé účely osobám od 15 let. Kartu klient získá okamžitě při založení účtu, 

případně později na požádání. 

 Visa gold -  Bezkontaktní debetní karta určena pro soukromé osoby od věku 15 

let, kteří chtějí mít pocit prestiže. Karta má zlatý design a vydává se pouze 

k Osobním účtům ČS a Osobním účtů ČS student. [15] 

 

V grafu 1 uvádím na základě výroční zprávy 2010: Počet aktivních karet (tis.)  

Graf 1: Počet aktivních karet (tis.) 

 

Zdroj:  [5] 

 3.4 PŮJČKY A ÚVĚRY 

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

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

především o poskytování finančních prostředků svým klientům v podobě různých úvěrů, ale i o 

takové formy, kdy banka pouze závaznou formou garantuje poskytnutí prostředků, v případě že 

budou splněny určité okolnosti.“ [1] 

Spotřebitelský a hotovostní úvěr  

Je určen občanům s trvalým pobytem na území ČR a cizím státním příslušníkům 

s povolením trvalého pobytu na území ČR. Banka zajistí už při první schůzce uzavření 
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smlouvy až do výše 600 tis. Kč (při splnění všech podmínek) na financování soukromých 

potřeb bez nutnosti prokazování účelu půjčky. U spotřebitelských nutnost prokázání účelů 

půjčky. Mají nižší úrokovou sazbu a klient dokládá faktury, např. za automobil a banka platí 

přímo prodejci. Peníze klient získá bez nutnosti zajištění buď na svůj běžný účet nebo 

v hotovosti. Půjčku lze získat po předložení průkazu totožnosti a po doložení potvrzení svých 

příjmů o schopnosti splácet půjčku, eventuálně po podepsání spoludlužnického či ručitelského 

závazku. Minimální částka je od 30 000 Kč. Úvěr má pevnou úrokovou sazbu a splácet se 

může i z účtu u jiné banky. Úvěr je možno zajistit rovněž pojištěním jak pro nemoc, 

invaliditu, smrt, či ztrátu zaměstnání. [40] 

Konsolidace  

Je úvěr, který je určen ke sloučení klientových nezajištěných úvěrů, kreditních karet a 

kontokorentů poskytnutých různými finančními institucemi. Navíc lze získat další neúčelové 

peníze, které je možno použít v podstatě na cokoliv. Konsolidace může sloučit úvěry až do 

výše 600 000 Kč. Peníze se převedou přímo na doplacené úvěry, kreditní karty a 

kontokorenty a peníze navíc se převedou na osobní účet u ČS. K získání tohoto úvěru není 

třeba zajištění ani ručitele. Výhodou sloučení jsou nižší splátky, nižší poplatky, jednodušší 

správa, prevence předlužení a pohodlí, o vše se postará banka. [16] 

Úvěr plus  

Určen fyzickým osobám s trvalým pobytem na území ČR.  Jedná se o neúčelový typ 

úvěru, kde se nedokládá, za jakým účelem byl úvěr poskytnut. Může být využit na jakékoliv 

služby a zboží. Minimální částka je od 50 000 Kč, maximální částka není stanovena, řídí se 

schopností klienta splatit úvěr ve sjednané době. Výhodou tohoto úvěru je, že klientovi se 

privátní poradci věnují individuálně a snaží se úvěr nastavit tak, aby co nejlépe vyhovoval 

jeho potřebám. Výše splátek se může během průběhů splácení měnit. Do 2,5 mil. Kč je 

realizován bez zajištění. Při založení klient předloží průkaz totožnosti a prokázání příjmů. 

[17] 

Kontokorentní úvěr 

Kontokorentní úvěr (KTK) je volitelný úvěr k účtům (běžné účty ČS, Sporožirové účty), 

jehož výše je závislá na tzv. bonitě klienta a je splatný do jednoho roku od data prvního 

čerpání. Umožňuje klientovi překlenout finanční tíseň či pořídit si zboží pro okamžitou 
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spotřebu v případech, kdy leasing či splátkový prodej by pro klienta byl nevýhodný či 

nedostupný. Paušálně se využití KTK nedá popsat, jelikož potřeby desítek tisíc klientů jsou 

odlišné a navíc ČS nesleduje účelovost využití prostředků klienty. KTK je určen všem 

klientům, kteří jsou majiteli osobního nebo sporožirového účtu a jsou starší 18 let. Minimální 

výše je 5 000 Kč a maximální je 100 000 Kč. Při splnění podmínek až 200 000 Kč. Výhodou 

je okamžité čerpání peněz z klientova účtu. Úvěr poskytuje možnost průběžně čerpat a splácet 

bez nutnosti dokládání účelu použití. Nevýhodou je poměrně vysoké úročení 18,90 % p. a. 

[18] 

Americká hypotéka  

Jedná se o bezúčelovou půjčku k financování osobních potřeb klienta, která je využitelná 

pro cokoliv. K zajištění slouží zástavní právo k nemovitosti. Minimální výše úvěru je 150 000 

Kč a maximální částka je do výše hodnoty zastavené nemovitosti a schopnosti klienta splatit 

své závazky. Banka úvěr poskytuje maximálně do 80% hodnoty nemovitosti stanovené na 

základě smluvního znalce ČS. Maximální délka doby splatnosti 20 let. [19] 

Hypotéka České spořitelny 

Slouží klientům za účelem pořízení nemovitostí určených k bydlení se zástavním právem 

na nemovitost. Finance lze využít na koupi pozemku, rodinných domů, bytu, chaty nebo na 

rekonstrukci bytu. Existuje možnost splácení již dříve poskytnutého úvěru na nemovitost. 

Úvěr je možno získat až do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti bez poplatku za vyřízení. 

Splácení hypotéky lze nastavit podle potřeb klienta včetně libovolné výše, odkladu či 

přerušení splácení. ČS nabízí pro své klienty zvýhodnění 0,3 % unikátní garance po celou 

dobu splácení. Při splácení hypotéky prostřednictvím osobního účtu ČS činí sleva z úrokové 

sazby 0,5 %. Doba splatnosti je až 30 let při pevné úrokové sazbě na 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 nebo 

20 let. [20] 

Úvěr ze stavebního spoření  

Určen fyzickým osobám, které jsou stávajícími klienty, mají smlouvu o stavebním 

spoření a splňují podmínky, tj. mají požadované bodové hodnocení 220b., mají naspořeno 

alespoň 40 % cílové částky a spoří alespoň 24 měsíců. Úvěr je možno využít na financování 

bytových potřeb svých a vybraných rodinných příslušníků. Pokud tuto podmínku klient 

nesplňuje, může získat překlenovací úvěr, který je však méně úrokově výhodný. Výhodou je 
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jednoduchost nabídky a vyřízení úvěru zdarma, pevná úroková sazba se splácením až na 13 

let, získání úvěru až 800 000 Kč bez zástavy nemovitost, snížení daňového základu ze 

zaplacených úroků z úvěru. [21] 

Překlenovací úvěr  

Úvěr pro klienty, kteří nesplňují podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření. 

Buřinka ČS nabízí pro tyto klienty dva druhy úvěru: TREND nebo HYPO TREND. Trend – 

maximální výše úvěru do 800 000 Kč bez zástavy nemovitosti, výše úvěru až 100 % dle 

potřeby klienta, doba splatnosti až 18 let. Úvěr je úročen buď  pevnou úrokovou sazbou po 

celou dobu trvání úvěru nebo pevnou sazbou na 3 roky. Hypo Trend – výše úvěru až 100 % 

cílové částky se zástavou nemovitosti. Při splácení úvěru z účtu existuje možnost získat 

úrokové zvýhodnění. Doba splácení až 28 let. Platí dva typy úročení jako u Trend. [22] 

Kreditní platební karty  

Klient při platbě čerpá peněžní prostředky z úvěru, které jsou úročeny po uplynutí 

bezúročného období. 

 Chytrá karta ČS – (CHK) je určena všem klientům, kteří chtějí vybírat hotovost či 

nakupovat prostřednictvím obchodníků a internetu. Je to jediná karta na trhu, která 

má garanci nejvýhodnějšího nákupu díky systému výhod, který si klient sám nastaví 

podle svých potřeb. Bezúročné období je až 55 dnů, kdy klient může prostředky 

zaplacené kartou u obchodníků vrátit zpět bance do určitého období bez platby úroků 

za půjčení.  

 Chytrá karta ČS pro studenty – Obdobná karta jako Chytrá karta ČS s výjimkou 

určení – je určena výhradně studentům. Výhodou kary pro studeny 1. ročníku 

VŠ/VOŠ je možnost využití limitu 10 000 Kč a pro studenty 2. a vyššího ročníku 

VŠ/VOŠ s limitem 25 000 Kč. 

 Chytrá karta ČS pro Absolventy – Karta určena pro absolventy SŠ a VŠ. Výhodou 

pro nové klienty, absolventy SŠ, je chytrá karta s úvěrovým limitem 10 000 Kč. A 

pro stávající klienty s úvěrovým limitem 20 000 Kč. Noví klienti, absolventi VŠ, 

mohou získat chytrou kartu s úvěrovým limitem 20 000 Kč, stávající klienti mohou 

získat maximální úvěrový limit 25 000 Kč. [23] 
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Klienti ke každé Chytré kartě ČS získají automaticky zdarma: 

- garanci nejnižší ceny 

- ochranu nákupu při zničení či krádeži, 

- možnost non-stop přístupu k účtu 

- měsíční výpis.  

Volitelné služby k Chytré kartě České spořitelny:  

- slevy programu Sphere card,  

- prodloužená záruka na zboží,  

- odměna do Penzijního fondu České spořitelny,  

- zvýhodněný Bonus program,  

- používaná karta zdarma,  

- zůstatkové SMS,  

- splátkové prázdniny. 

Dokoupit si lze ještě služby pojištění schopnosti splácet a pojištění karty a osobních věcí 

[24] 

 Penzijní karta ČS - určena pro všechny, kteří chtějí výhodně nakupovat a přitom si 

šetřit do penzijního fondu. Při každém nákupu vyšším než 300 Kč klienti získají 

 2 % do svého založeného penzijního připojištění u penzijního fondu České 

spořitelny, do kterého však musí přispívat měsíční částkou minimálně 500 Kč. [23] 

3.5 SPOŘENÍ A INVESTOVÁNÍ 

Klienti ukládají své volné prostředky pro další spotřebu či pro zajištění svého budoucího 

života několika způsoby. Nejkonzervativnější investoři spoléhají na klasické termínované 

vklady či vkladní knížky (zejména ti starší) anebo na jejich modernější obdobu. Tyto vklady 

bývají pojištěny ze zákona a vždy je zaručena návratnost investice. Na druhou stranu 

potenciál jejich výnosů je nevelký, zpravidla bývá pod hranicí inflace, na rozdíl od možnosti 

potenciálně většího zisku např. při investování do podílových fondů. 

Šikovné spoření ČS  

Jedná se o spořicí účet v české měně, který slouží k ukládání volných peněžních 

prostředků, Peníze se na daném účtu zhodnocují dle aktuálních úrokových sazeb, ČS nabízí 
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dvě varianty šikovného spoření: Šikovné spoření ČS a Šikovné spoření ČS Plus. Účty jsou 

téměř totožné, jen se liší v produktových limitech jednorázového prvotního vkladu a 

minimálních výších povinného měsíčního vkladu. [25] 

Internetové spoření ČS  

Jedná se o spořicí účet, kde volné peněžní prostředky klient ukládá prostřednictvím 

internetu. Výhodou je 24 hodinový přehled o svém účtu díky službě SERVIS24. Zřízení a 

vedení účtu je zdarma. Výhodný úrok až 1,5 % p. a. [26] 

Program spoření a investování  

ČS nabízí pro své klienty formu bezplatného komplexního finančního poradenství. Snaží 

se poradit, jak nejlépe zhodnotit peníze při získání maximální státní podpory a daňových 

výhod, či radí klientovi, jak si plnit svá přání. Každý klient má jiné potřeby a ČS nabízí 

investice do 4 pilířů. 

1. Rezerva – slouží k uložení volných finančních prostředků pro případ neočekávaného 

výdaje. Využit můžeme např. Šikovné spoření ČS, KTK, CHK, vkladní knížku. 

2. Přání – Klient si své přání může splnit 2 způsoby: 1) půjčka 

 2) spoření 

Investování do produktů, které nabízejí zajímavé zhodnocení uspořených peněz. Tuto 

podmínku splňuje např. Stavební spoření, které umožní pevný vysoký výnos a nabízí 

státní podporu ve výši max. 2000 Kč ročně, nebo možnost využití úvěru fyzické 

osobě, CHK. 

3. Budoucnost – klienti mají zájem, aby jejich příjem byl, i v době kdy půjdou do 

důchodu, dostatečný, aby si zachovali svou dosavadní životní úroveň. K tomu slouží 

např. Penzijní připojištění či podílové fondy. 

4. Zajištění -  pojištění klienta, majetku úvěru. Zabezpečení před neočekávanými 

situacemi (zranění, úmrtí, nemoc). ČS nabízí např. Životní pojištění Flexi, 

Kapitálové životní pojištění, pohřební pojištění, pojištění úvěru. [27] 
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Stavební spoření  

Princip stavebního spoření spočívá zjednodušeně v tom, že účastníci stavebního spoření 

po jistou dobu spoří a následně získávají nejen zpět své zúročené úspory společně s připsáním 

stavební podpory pro fyzické osoby, ale při splnění určitých podmínek mají i nárok na 

poskytnutí účelového stavebního úvěru. [1] 

Státní podpora je ve výši 10 % uspořené částky v kalendářním roce (maximálně z 20 000 

Kč). Pokud klient uloží ročně více než 20 000 Kč, částka pro získání nároku na státní podporu 

se automaticky převede do následujícího roku. Státní podporu Buřinka vyplatí, pokud 

účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo pokud 

účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního 

spoření a použije celou cílovou částku na bytové potřeby. [13]  

Penzijní připojištění  

Jedná se o dlouhodobé spoření se státním příspěvkem, které může klienta zabezpečit 

v důchodovém věku, a nemusí se spoléhat jen na státní důchodové zabezpečení. Výše státního 

příspěvku se stanoví dle velikosti měsíčního vkladu, který je zapsán ve smlouvě. Během roku 

2012 dochází k velkým změnám v penzijním připojištění a budou vznikat nové fondy na 

jiném principu než ty stávající, u kterých již nebude možné od 11/2012 uzavírat nové 

smlouvy.  

V tabulce 3 uvádím výše současného a budoucího státního příspěvku při určité spořící 

částce. 
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Tabulka 3: Srovnání výše státního příspěvků nyní a od roku 2013 

Vlastní měsíční 

úložka (Kč) 

Státní 

příspěvek 

nyní (Kč) 

Státní 

příspěvek od 

roku 2013 (Kč) 

100,00 50,00 - 

200,00 90,00 - 

300,00 120,00 90,00 

400,00 140,00 110,00 

500,00 150,00 130,00 

600,00 150,00 150,00 

700,00 150,00 170,00 

800,00 150,00 190,00 

900,00 150,00 210,00 

1000 a výše 150,00 230,00 

Zdroj:  [29] 

Nový vkladový účet  

Jedná se o klasický termínovaný vklad. Účet není omezen jen na fyzické osoby, ale využít 

ho mohou i podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor. Účet slouží pro vkládání 

dočasně volných peněžních prostředků v české i cizí měně. Veden může být jak pro 

jednorázové vklady, tak i pro pravidelné vklady. Pro tento typ účtu není potřeba mít založen 

žádný jiný účet ČS. Doba splatnosti je 7 dnů až 4 roky. Je možno vybrat 25 % jistiny do 

splatnosti bez poplatku. [30] 

Zlatý vklad ČS  

Terminovaný vklad je určen fyzickým a právnickým osobám.  S účtem klient získává 

pevnou úrokovou sazbu po celou dobu Prémiového období, které začíná dnem startu a končí 

dnem opakování. Prémiové období pro Zlatý vklad trvá 36 měsíců. Velikost vkladu činí 

nejméně 10 000 Kč a dále jeho násobky. [30] 
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4 ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH PRODUKTŮ BANKY 

V této kapitole budu srovnávat vybrané bankovní produkty ČS s produkty jiných 

bankovních institucí. V první části se zaměřím na osobní účty u banky České spořitelny, 

UniCredit Bank a Poštovní spořitelny (PS), kde si ukážeme na modelovém příkladu, který 

účet za daných podmínek vychází nejvýhodněji. V druhé části se podíváme na vybrané 

neúčelové spotřebitelské úvěry, které si ukážeme také na modelovém příkladě. 

4.1 SROVNÁNÍ OSOBNÍCH ÚČTŮ 

V dnešní době, kdy je na trhu mnoho bank, se snaží všechny banky nabídnout svým 

potenciálním klientům ze svého hlediska to nejlepší, aby uspokojily jejich finanční potřeby. Je 

velice těžké se orientovat v nepřeberné nabídce. 

Pro srovnání jsem si vybral tyto účty. 

- Osobní účet ČS - Produkty a služby Standard II  

- Expresní konto - (UniCredit Bank) 

- Era osobní účet - (Poštovní spořitelna) 

Níže jsou uvedeny výhody jednotlivých osobních účtů. 

Výhody Osobního účtu ČS – Produkty a služby Standard II 

 Klient platí za služby, které si sám zvolí a které sám opravdu potřebuje. Balíček 

Produkty a služby se dělí na Standard, Plus a Speciál (pojištění). 

 Program výhod ČS umožňuje slevy na účtu za aktivity klientů. Sleva vedení účtu je 

buď podle měsíčního obratu, nebo podle bilanční sumy. Slevy jsou uvedeny v příloze 

2. Program výhod. 

 Možnost vybrat si své finance ze sítě více než 1300 bankomatů a 660 poboček v ČR. 

 Bezkontaktní karta. 

 Veškeré finanční služby pod jednou střechou (půjčky, hypotéky, stavební spoření, 

penzijní připojištění atd.) v rámci Finanční skupiny ČS. [7] 

 V ceně zahrnuto: Embosovaná karta, SERVIS 24 a výběry z bankomatu ČS zdarma 
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Balíček Standard obsahuje na výběr: Kontokorent, Debetní karty, SERVIS 24, Výběr 

z bankomatu ČS zdarma, Zůstatkové SMS zdarma, Platby v rámci ČS zdarma. [31] 

Ceny za jednotlivé varianty služeb jsou uvedeny v Příloze 3. Měsíční cena za produkty a 

služby Standard a Plus 

Výhody Expresního konta (UniCredit Bank) 

 1 měsíc vedení Expresního konta bez poplatku. 

 Vedení konta zdarma, pokud klient splňuje podmínky, že bezhotovostní příjmy na 

kontě jsou minimálně 10 000 Kč měsíčně, nebo průměrný zůstatek na účtu je 

minimálně 50 000Kč. 

 Po podepsání smlouvy možnost získat okamžitě platební Expres kartu, kterou stačí 

telefonicky aktivovat a ihned používat. 

 Poskytnutí kontokorentního úvěru Start ve výši 5 000 Kč. [35] 

Výhody Era osobního účtu (Poštovní spořitelny) 

 Jednoduchý účet, který umí vše, co klient potřebuje. 

 Přístup kdykoliv a kdekoliv ke svému účtu. 

 Pomocí elektronického bankovnictví klient získá výrazné úspory a navíc speciální 

měsíční bonus (sleva 8 Kč za jeden příkaz k úhradě v měsíci přes elektronické 

bankovnictví). 

 Jedno číslo účtu lze využít po celý svůj život. 

 K účtu možnost si pořídit Era kontokorent či spořicí konto Era červené konto. [34] 

Pro zhodnocení vybraných osobních účtů, které mají vliv na jejich výběr z hlediska 

požadavků klientů, jsem srovnával základní ukazatele tří vybraných bank. U účtu České 

spořitelny jsem vybral osobní účet ČS s balíčkem Standard II, pro který jsem vybral v ceně již 

Embosovanou kartu Visa, přímé bankovnictví zdarma a výběry z vlastních bankomatů 

zdarma. 

Klienty při výběru pro sebe nejvhodnějšího účtu především zajímají poplatky za vedení a 

zřízení účtu, za používání platební karty, přímé bankovnictví, poplatky za výběry 

z bankomatů, ceny za příchozí a odchozí platební transakce, vklady v hotovosti na pobočce, 

úročení na daných účtech atd.  

Konkrétní položky a jejich sazby jsem zpracoval do tabulky 4. 
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Tabulka 4: Základní parametry vybraných osobních účtu 

Název položky 
Osobní účet ČS 

Standard II 
Expresní konto 

(UniCredit Bank) 
Era osobní účet 

(Poštovní spořitelna) 

Správa běžného účtu 69 Kč 50 Kč 34 Kč 

Zřízení účtu Zdarma Zdarma Zdarma 

Vedení, změna, 

zrušení TP + SI 
Zdarma Zdarma Zdarma 

Elektronická karta 200Kč/rok Zdarma Zdarma 

Embosovaná karta Zdarma 500 Kč/rok - 

Výpis z účtu – poštou 9,50 Kč 20 Kč/čtvrtletně 13 Kč 

Výpis z účtu – 

elektronicky 
Zdarma Zdarma Zdarma 

Přímé bankovnictví – 

internetové 
Zdarma Zdarma Zdarma 

Počet výběru z 

bankomatů u své 

banky zdarma 
Neomezeně 2 0 

Výběr z bankomatů u 

své banky 
Zdarma 5 Kč 

5 Kč                                     

(Bankomaty 
ČSOB/PS) 

Výběr z bankomatů u 

cizích bank 
40 Kč 30 Kč 30 

Příchozí platby 
V rámci banky 5 Kč                                  

Cizí banka  5 + 2 Kč 
V rámci banky 0 Kč                     

Cizí banka  6 Kč 
Zdarma 

Platby – TP + SIPO 5 Kč 
V rámci banky - 3 Kč 

Cizí banka - 6 Kč 

8 Kč 

Platby jednorázové 

(JP)  
Přepážka 15 Kč            

Elektronicky (JEP) 2 Kč 
Přepážka 18 Kč            

Elektronicky 1 Kč 

Vklad hotovosti u 

přepážky 
Zdarma Zdarma 8 Kč 

Výběr hotovosti na 

přepážce 
65 Kč 55 Kč 35 Kč 

Platba kartou u 

obchodníka 
Zdarma Zdarma Zdarma 

Úroková sazba 0,01% 0,10% 0,01% 

Zdroj:  [31], [32], [33] 

Z tabulky číslo 4 lze zjistit, že nejvýhodnější podle úrokové sazby je Expresní konto od 

UniCredit Bank, která svým klientům nabídne úrok 0,1%. Zbylé dva účty jsou na tom svou 

výší sazby stejně vysoké, a to 0,01%. Zhodnocení na těchto účtech je zanedbatelné a nemělo 

by být hlavním kritériem při výběru vhodného účtu pro klienta.  Budoucího klienta by spíše 
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mělo zajímat, kolik zaplatí za služby u vybrané banky. Podle ceny za správu a vedení běžného 

účtu se jeví jako nejvýhodnější Era osobní účet od Poštovní spořitelny, jehož cena je 34 

Kč/měsíc. U účtu mohou být velmi limitující nulové výběry z vlastních bankomatů zdarma, 

které pak při častějším výběru z bankomatů cenu navýší. Za výběr hotovosti na přepážce 

klient zaplatí pouze 35 Kč. Jako jediná z hodnocených bank má zpoplatněny vklady 

v hotovosti o dalších 8 Kč za vklad. Druhý účet podle výše správy za běžný účet je Expresní 

konto od UniCredit Bank za 50 Kč/měsíc. V ceně jsou dva výběry z bankomatu u banky 

zdarma, další už jsou zpoplatněny 5Kč/výběr. Pokud klient splňuje podmínky, které jsem 

uvedl ve výhodach konta, může mít vedení konta zcela zdarma. Nejméně výhodný účet  podle 

výši správy za vedení běžného účtu se jeví Osobní účet České spořitelny (Standart II) za 69 

Kč/měsíc. V tomto účtu je ale většina porovnávaných služeb zdarma včetně neomezených 

výběrů u své banky a Embosované karty značky Visa Classik. Účet ale má nejvyšší poplatek 

za výběr hotovosti na přepážce za 65 Kč a za výběr z cizího bankomatu za 40 Kč.  

Modelový příklad porovnání osobních účtů 

Pro lepší názornost srovnávám vybrané osobní účty na modelovém příkladu. Zvolil jsem 

si čtyřčlennou rodinu, která má jeden společný účet a užívá ho pro své finanční transakce. 

Na základě tabulky 5 lze zjistit, že Era osobní účet od Poštovní spořitelny vychází 

z daných účtů (bez možností uplatnění slev) nevýhodněji a naopak Osobní účet ČS vychází 

nejméně výhodně. Jelikož měsíční obrat na daných účtech byl v hodnotě 51 254 Kč, takže 

Expresní konto od UniCredit Bank splňuje podmínky pro vedení účtu zdarma, a tedy získává 

slevu na vedení svého konta 50 Kč. Program výhod u ČS umožňuje 50 % slevu na vedení 

Osobního účtu ČS. Klient tedy za správu a vedení osobního účtu zaplatí jen 34,50 Kč. 

Poštovní spořitelna pro své klienty žádné výhody z obratu na účtu nenabízí, ale má slevu 8 Kč 

za jeden uskutečněný příkaz k úhradě přes elektronické bankovnictví. Po uplatnění slev lze 

postřehnout, že nejvýhodněji v daném příkladě vychází Expresní konto od UniCredit bank, 

jehož celková výše je 141,00 Kč za měsíc. Druhý v pořadí je Era osobní účet od Poštovní 

spořitelny za 181 Kč. Nejméně výhodný se jeví Osobní účet ČS (Standard II) -  za jeho služby 

by klient zaplatil 198,50 Kč. Nelze však brát v úvahu jen tyto hodnoty. Záleží především na 

daném klientovi, který sám nejlépe ví, jaké služby bude nejvíce využívat a podle toho si může 

svůj osobní účet nastavit. 
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Tabulka 5: Modelový příklad obratu na osobních účtech 

Uskutečněné transakce Částka  

Osobní účet 

ČS 

Standard II 

Expresní konto 

(UniCredit 

Bank) 

Era osobní účet 

(Poštovní 

spořitelna) 

Počáteční zůstatek na účtu 12 000,00 Kč       

Příchozí platba z ČS 24 000,00 Kč 5,00 Kč 6,00 Kč 0,00 Kč 

Příchozí platba z UniCredit 

Bank 
15 254,00 Kč 7,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Trvalé příkazy SIPO -9 420,00 Kč 5,00 Kč 6,00 Kč 8,00 Kč 

TP - Stavební spoření  -600,00 Kč 5,00 Kč 6,00 Kč 8,00 Kč 

TP - Stavební spoření -600,00 Kč 5,00 Kč 6,00 Kč 8,00 Kč 

TP Penzijní připojištění ČS -500,00 Kč 5,00 Kč 6,00 Kč 8,00 Kč 

TP Penzijní připojištění ING -500,00 Kč 5,00 Kč 6,00 Kč 8,00 Kč 

Vklad na přepážce 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8,00 Kč 

Splátka úvěru -1 200,00 Kč 5,00 Kč 6,00 Kč 8,00 Kč 

JEP - v rámci banky -890,00 Kč 2,00 Kč 3,00 Kč 1,00 Kč 

JP- na přepážce do jiné 

banky 
-15 000,00 Kč 15,00 Kč 6,00 Kč 18,00 Kč 

Výběr z vlastního bankomatu -1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5,00 Kč 

Výběr z vlastního bankomatu -8 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5,00 Kč 

Výběr z vlastního bankomatu -3 000,00 Kč 0,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 

Platba kartou u obchodníka - 

5x 
-4 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Výběr hotovosti na přepážce -5 000,00 Kč 65,00 Kč 55,00 Kč 35,00 Kč 

Výběr z cizího bankomatu -3 600,00 Kč 40,00 Kč 30,00 Kč 30,00 Kč 

Výpis z účtu- elektronický   0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Správa za vedení účtu   69,00 Kč 50,00 Kč 34,00 Kč 

Konečný zůstatek na účtu 9 444,00 Kč       

Celkové poplatky za 

měsíční transakce bez slev   
233,00 Kč 191,00 Kč 189,00 Kč 

Slevy v rámci obratů na 

vedení účtu a jiné slevy 
51 254,00 Kč 

sleva 50 % 

34,50 Kč 

sleva 100 %         

50,00 Kč 
8,00 Kč 

Celkové poplatky za 

měsíční transakce - včetně 

slev   

198,50 Kč 141,00 Kč 181,00 Kč 

Zdroj:  [31], [32], [33] + vlastní zpracování 
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Graf 2 udává přehled o celkových měsíčních poplatcích z daného modelového příkladu. 

 

Graf 2: Srovnání Osobních účtů dle celkových měsíčních poplatků 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování 
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4.2 SROVNÁNÍ  NEÚČELOVÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ 

V této části kapitoly se zaměřím na srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů u bank 

České spořitelny a. s., UniCredit Bank a Poštovní spořitelny. Pro lepší znázornění a srovnání 

si jednotlivé produkty ukážeme na modelovém příkladě. 

Srovnávané produkty: 

 Půjčka – (ČS) 

 Presto půjčka - (UniCredit Bank) 

 Era půjčka - (Poštovní spořitelna) 

 

V tabulce 6 uvádím vybrané základní parametry těchto úvěrů. 

 

Tabulka 6: Základní parametry hodnocených neúčelových spotřebitelských úvěrů 

Vybrané ukazatele 
Půjčka                            

(ČS) 

Presto půjčka                      

(UniCredit 

Bank) 

Era půjčka                                              

(Poštovní spořitelny) 

Výše půjčky [tis. Kč] 30 – 600 30 - 500  
Stávající klient Nový klient 

20 - 600   20 – 450 

Doba splacení 1-7 let 1-8 let 1-8 let 1-8 let 

Úroková sazba od 6,25 % p. a. od 5,9 % p. a. od 9,9 % p. a. od 9,9 % p. a. 

Forma zajištění         

[tis. Kč] 
bez zajištění 

do 250                      

bez zajištění 

do 300                      

bez zajištění 

do 150                 

bez zajištění 

Poskytnutí úvěru 
1% z cílové 

částky 
1 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Správa a vedení 

úvěru 
59 Kč 150 Kč bez poplatku bez poplatku 

Zdroj:  [32], [36], [37], [38], [39], [40], [41] 

Modelový příklad vybraných produktů neúčelových spotřebitelských úvěrů. 

Na modelovém příkladě srovnám vybrané produkty. Pro porovnání jsem zvolil výši 

půjčky 250 000 Kč na dobu 6 let. Tyto zadané hodnoty jsem vložil do úvěrové Kalkulačky u 

sledovaných bank. V tabulce 7 zjistíme výsledné hodnoty zvoleného příkladu.  
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Tabulka 7: Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů na modelovém příkladě 

Název položky 
Půjčka                            

(ČS) 

Presto půjčka                      

(UniCredit 

Bank) 

Era půjčka                                              

(Poštovní 

spořitelna) 

Výše úvěru 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 

Doba trvání úvěru 6 let 6 let 6 let 

Orientační měsíční 

splátka 
5 139 Kč 5 234 Kč 4 619 Kč 

Úroková sazba 13,70 % p. a. 9,4 % p. a. 9,9 % p. a. 

RPSN 17,78% 16,85% 10,35% 

Celková částka splatná 

spotřebitelem 
376 807 Kč 388 313 Kč 332 568 Kč 

Zdroj:  [42], [43], [44] + vlastní zpracování 

 

Podle úrokové sazby s tabulky 6 se jeví jako nejvýhodnější spotřebitelský úvěr od 

UniCredit Bank, který má úrokovou sazbu od 5,9 % p. a.. Nejméně výhodná se jeví Era 

půjčka od Poštovní spořitelny. Podle modelového příkladu uvedený v tabulce 7 je však 

zjevné, že nejvýhodnější půjčku nabízí Poštovní spořitelna - Era půjčka. Půjčka má nejnižší 

měsíční splátku i celkovou splátku za poskytnutý úvěr. Druhá v pořadí podle měsíční a 

celkové ceny splátky je Půjčka od České spořitelny. Tento spotřebitelský úvěr má však 

z daných produktů nejvyšší úrokovou sazbu a RPSN. Nejméně výhodná se jeví Presto půjčka 

od UniCredit Bank. Klient tohoto úvěru by zaplatil téměř o 56 000 Kč více než u 

nejvýhodnější Era půjčka od Poštovní spořitelny. 

V grafu 3 uvádím na základě modelového příkladu vybraných produktů: Srovnání 

neúčelových spotřebitelských úvěrů. 
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Graf 3: Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 ZÁVĚR 

Tato bakalářské práce byla věnována jedné z největších působících bank na území České 

republiky. Představil jsem produkty, které Česká spořitelna, a. s. nabízí a provedl jsem jejich 

analýzu. V úvodu práce jsem představil Českou spořitelnu, její dlouholetou historii a 

současnost a nastínil jsem činnosti, kterým se věnuje mimo bankovní sektor. 

Ve třetí kapitole jsem popsal vybrané bankovní produkty, jež banka svým případným 

klientům může nabídnout.  V práci jsem se zaměřil na produkty určené fyzickým osobám. 

Popsal jsem osobní účty, přímé bankovnictví, platební karty, úvěry a půjčky a závěr této části 

jsem věnoval spoření a investování. 

Čtvrtá kapitola obsahuje již samotnou analýzu vybraných bankovních produktů. Pro toto 

porovnání jsem vybral osobní účty a neúčelové spotřební úvěry, které byly hodnoceny 

v rámci tří bank. Jednalo se o UniCredit Bank, Poštovní spořitelnu a samozřejmě o Českou 

spořitelnu. 

V první části, v níž byly hodnoceny osobní účty, vyšel ze sledovaných položek nejlépe 

účet Era od Poštovní spořitelny, který nabízel svým klientům nejnižší sazbu za vedení účtu  

34 Kč/měsíc. Jedná se o jednoduchý účet, který využijí hlavně méně nároční klienti. Nejméně 

výhodný se jeví Osobní účet ČS (Standard II) se sazbou 69 Kč/měsíčně, který však má 

většinu služeb zdarma. V rámci modelového příkladu vychází nejvýhodněji Expresní Konto 

od UniCredit bank, které se díky slevě za měsíční obrat na účtu dostane na částku  

141 Kč/měsíc. Nejméně výhodný v daném příkladě je i po slevě Osobní účet ČS (Standard II) 

který vychází na 198,50 Kč/měsíc. 

V druhé části jsem srovnával neúčelové spotřebitelské úvěry. Na zvoleném modelovém 

příkladu vyšla nejvýhodněji Era půjčka od Poštovní spořitelny, která má nejnižší měsíční 

splátky a také nejnižší částku za celkový úvěr. Klient by zaplatil 332 568 Kč za 6 let trvání 

této půjčky. Naopak Presto půjčka od UniCredit Bank vychází nejméně výhodně. Klient by u 

této půjčky zaplatil 388 313 Kč a přeplatil téměř o 56 000 Kč více než u nejvýhodnější Era 

půjčky. 

Každý klient by se stejně měl rozhodnout podle toho, jaké konkrétní nabídky dostane u 

daných bankovních institucí. Nelze jednoznačně říci podle jednoho produktu nebo ceny za 

služby, který účet je nejvýhodnější, protože každý klient má rozdílné představy o funkci a 

účelu svého účtu a tedy má i jiné nároky. 
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Příloha 1: Organizační struktura ČS [5] 
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Příloha 2: Programy výhod OÚ [31] 

Minimální požadovaný kreditní obrat 

nebo minimální požadovaná bilanční 

suma (v Kč) 

Sleva z měsíční ceny  OÚ 

0 10% 

25 000 nebo 300 000 25% 

50 000 nebo 500 000 50% 

   75 000 nebo 1 000 000 75% 

100 000 nebo 5 000 000 100% 
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Příloha 3: Měsíční cena za produkty a služby Standard a Plus [31] 

Standard OÚ OÚ Absolvent 
OÚ Student, 

OÚ Junior 

Standard I: 0 až 1 

produkt/služba 
29 Kč                       -                            -       

Standard II: 2 a ž 3 

produkty/služby 
69 Kč                       -                            -       

Standard III: 4 až 6 

produktů/služeb 
109 Kč                       -       40 Kč 

Standard IV: 7 až 9 

produktů/služeb 
149 Kč 40 Kč 80 Kč 

10 a každý další 

produkt/služba 
+20 Kč +20 Kč +20 Kč 

  

Plus OÚ 
OÚ Absolvent, OÚ Student,  

OÚ Junior 

Plus I: 1 až 2 

produkty/služby Plus 
159 Kč 159 Kč 

Plus II: 3 až 4 

produkty/služby Plus 
289 Kč 289 Kč 

plus III: 5 až 6 

produktů/služeb Plus 
389 Kč 389 Kč 

7. a každý další 

produkt/služba Plus 

jednotlivě 

+80 Kč +80 Kč 

 


