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Anotace

Cílem této bakalá�ské práce je analýza bankovních produkt� ve vybraných obchodních 

bank. Jedná se o banky- �eská spo�itelna, �SOB a Fio Banka. Tuto práci jsem rozd�lila do 

t�í �ástí. V první �ásti popisuji charakteristiku vybraných bank a jejich ocen�ní. V druhé 

�ásti provádím popis veškerých produkt�, které tyto banky svým klient�m nabízejí. Ve 

t�etí �ásti se zabývám porovnáním vybraných produkt� a rozhoduji, která banka nabízí 

výhodn�jší poplatky a úrokové sazby.  

Klí�ová slova: banka, bankovní produkty, hypotéky, osobní ú�ty, termínované vklady 

Summary 

The aim of this thesis is the analysis of banking products in selected commercial banks. 

This is a bank-�eská spo�itelna, �SOB and Fio Bank. This thesis is divided into three 

parts. The first part describes the characteristics of the selected banks and their awards. In 

the second part I description of all products that these banks offer their clients. The third 

part deals with the comparison of selected products and decide which bank offers more 

favorable fees and interest rates.
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Seznam použitých zkratek 

a. s.    akciová spole�nost 

�S   �eská spo�itelna 

�SOB   �eskoslovenská obchodní banka 

EUR   Euro 

ISIC   International Student Identity Card 

KBC Bank  Belgická univerzální vícekanálová banka

K�   Koruna �eská

Mil. K�  Milión Korun �eských 

PS�   Poštovní sm�rovací �íslo 

RM Systém  �eská burza cenných papír�

SIPO   State Intellectual Property Office

SR   Slovenská republika 

Tis. K�  Tisíc Korun �eských 

USD   Americký dolar 
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1  Úvod 

Ve své práci se budu zabývat porovnáním t�ech bankovních produkt� v bankách, 

které jsem si sama zvolila. Jedná se o banky-�eská spo�itelna, �SOB a Fio Banka. �eskou 

spo�itelnu a �SOB jsem si zvolila, protože jsou to banky, které p�edstavují jedna pro 

druhou na trhu velkou konkurenci. Fio Banka je na rozdíl od �eské spo�itelny a �SOB 

málo známa a dá se �íct, že na �eském trhu je jednou z nejmladších bank. 

Produkty, které budu ve své práci analyzovat, jsem zvolila vedení ú�tu, hypotéky a 

termínované vklady. Vedení ú�tu je pro každou pracující osobu velmi d�ležitý produkt. 

Pomáhá mít veškeré finan�ní prost�edky bezpe�n� uložené a kdykoli podle pot�eby 

s financemi nakládat. Každá banka nabízí k osobnímu ú�tu �adu výhod, ze kterých si jist�

každý klient dokáže vybrat jemu nejvíce vyhovující.

Nejv�tším problémem, zejména ovšem pro mladé lidi, je bydlení. Ne každý má 

volné finan�ní prost�edky v tak velké výši, aby si za n� mohl po�ídit �i zrekonstruovat 

nemovitost k bydlení. V tomto sm�ru nám banky umož�ují finan�ní pomoc ve form�

hypotéky, kdy je klient�m poskytnutá finan�ní pomoc nejen na nové bydlení.  

Termínovaný vklad je druh bankovního ú�tu ur�en ke garantovanému úro�ení 

vklad�. Umož�uje tak klient�m navýšení jejich finan�ních prost�edk�.  

V první �ásti této práce budu popisovat charakteristiku vybraných obchodních 

bank, jejich historii a dosažené ocen�ní. V další �ásti se budu zabývat jednotlivými 

bankovními produkty a jejich charakteristikou, které tyto t�i banky nabízí.  

V poslední �ásti se zam��ím na porovnání vybraných produkt�.  Každá banka 

nabízí k jednotlivým produkt�m rozdílné výhody, poplatky a úrokové sazby. V této 

kapitole tedy budu porovnávat, která banka nabízí výhodn�jší bankovní produkty. 

Toto téma jsem si zvolila, protože je v dnešní dob�, vzhledem k širokému výb�ru 

bank na trhu, složité vybrat si tu nejvhodn�jší. Každý klient má r�zné požadavky a 

pot�eby, proto je d�ležité vybrat si takovou banku, která bude vyhovovat jednotlivé osob�.  

Cílem mé bakalá�ské práce je analýza bankovních produkt� ve vybraných 

obchodních bank.  
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2  Charakteristika vybraných obchodních bank 

Bankovní systém má velmi dlouhou historii. Ve svých za�átcích byl p�edstavován 

ve st�edov�ku zlatníky a klenotníky, kte�í uchovávali zlato vlastník� a poskytovali tak 

úschovu pen�z. Peníze p�edstavují cokoli, co slouží jako b�žn� p�ijímaný prost�edek p�i 

placení.  

Banka umož�uje pohyb pen�z v ekonomice a znásobuje množství do�asn� volných 

zdroj� v pen�žním ob�hu. Základní �inností banky je shromaž�ování do�asn� volných 

pen�žních prost�edk�. V �eské republice pot�ebuje banka pro svou �innost bankovní 

licenci a podléhá bankovnímu dozoru. Podle specializace se banky rozd�lují na spo�itelny 

a investi�ní banky. Spo�itelny poskytují své služby ob�an�m a investi�ní banky firmám.  

Dá se �íct, že banka je místo, kde uchováváme své peníze a kde si m�žeme p�j�it 

peníze. O bance lze hovo�it jako o firm�, proto má jisté náklady na �innost. Proto z pen�z, 

které klient�m p�j�uje, má úrok a vybírá poplatky za provedené operace. Banky podléhají 

dozoru �eské národní banky a vklady v nich jsou do ur�ité výše pojišt�ny.  

Pro svou práci jsem se rozhodla porovnat produkty ve t�ech bankách -�eská 

spo�itelna, �SOB a Fio Banka.  

�eskou spo�itelnu jsem zvolila proto, že má v �eské republice již dlouholetou 

tradici a se svým vysokým po�tem klient� je u nás jednou z nejpoužívan�jších bank. Svým 

klient�m nabízí široký výb�r produkt�, a� už se jedná o b�žné ú�ty, r�zné druhy úv�r� �i o 

pojišt�ní r�zného druhu a ú�elu. 

Fio Banka nemá oproti �eské spo�iteln� tak velkou tradici, co se dlouholetosti tý�e, 

ale se svými produkty, které nabízí svým klient�m, má velmi dobré vyhlídky na finan�ním 

trhu dlouho setrvat. Fio Banka je druhá v po�adí v hodnocení nejlev�jších bank. Její 

pr�m�rné hodnocení je 83,8%, ale vzhledem k tomu, že se do hodnocení dostala až ve 

t�etím �tvrtletí, je t�eba sledovat další vývoj. 

�eskoslovenská obchodní banka, a.s. je ve své podstat� univerzální bankou v �eské 

republice a byla založena v roce 1964 pro poskytování služeb v oblasti financování 

zahrani�ního obchodu. Své služby �SOB poskytuje všem klientským segment�m a nabízí 

ucelenou nabídku produkt� a služeb celé skupiny �SOB. 
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2.1  �eská spo�itelna, a.s. 

�eská spo�itelna je jedna z nejznám�jších bank v �eské republice a se svými 5,3 

mil. klient� poukazuje o svém postavení na trhu. Založena byla v roce 1825 a v roce 1992 

navázala jako akciová spole�nost.  

V roce 2000 se �eská spo�itelna stala �lenem Erste Group, což je jedním 

z nejv�tších evropských poskytovatel� finan�ních služeb a se svými 17,5 mil. klienty je na 

prvním míst� v oblasti poskytování finan�ních služeb a na druhém míst� podle objemu 

aktiv. 

�eská spo�itelna se specializuje p�edevším na drobné klienty, malé a st�ední firmy a 

na m�sta a obce. Se svými 5,3 mil. klienty se stala nejv�tší bankou na trhu, vydala více než 

3,2 mil. platebních karet, má 664 pobo�ek a provozuje více než 1317 bankomat�.  

V roce 2010 získala �eská spo�itelna v sout�ži Fincentrum titul Banka roku a 

posedmé v �ad� byla zvolena Nejd�v�ryhodn�jší bankou roku. Stala se také vít�zem v nové 

kategorii Banka bez bariér. Generální �editel Pojiš�ovny �eské spo�itelny Petr Zapletal 

získal titul „Pojiš�ovák“ roku.  

V roce 2010 provedli klienti platebními kartami 95,9 mil. transakcí v hodnot� 82,4 

mld. K�. Po�et internetových transakcí byl 2,1 mil. v hodnot� 2,5 mld. K�. V roce 2009 

byli provedené transakce platebními kartami o 14% nižší a internetové transakce o 48% 

nižší než v roce 2010.  

Základní identifika�ní údaje 

Spisová zna�ka: B 1171 vedená u rejst�íkového soudu v Praze 

Název subjektu: �eská spo�itelna, a.s.  

I�O: 45244782 

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 

Den zápisu: 30. 12. 1991 

Základní kapitál: 15.200.000.000 K�
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Organiza�ní struktura 

Obrázek �. 1: Organiza�

Zdroj: [10]

Ukazatelé výkazu zisk�

P�ehled výkazu zisku a ztráty 

Tabulka �. 1: výkaz zisku

�istý úrokový výnos [mil. K

�isté p�íjmy z poplatk� a provizí

Provozní výnosy [mil. K�]

Provozní náklady [mil. K�]

Provozní zisk [mil. K�] 

�istý zisk vlastník� spole�nosti

Zdroj: [13]
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2.2  Fio Banka, a.s. 

FB provádí mimo jiné typické bankovní služby, jako je z�izování b�žných, 

spo�icích nebo termínovaných ú�t�, provád�ní platebního styku, vydávání platebních karet 

nebo poskytování úv�r�. Její hlavní strategii jsou nulové poplatky za standartní služby pro 

všechny bez podmínek.  

Jedním  hlavním oborem této banky jsou investice. Fio Banka obchoduje s cennými 

papíry a zam��uje se v této oblasti p�edevším na drobné klienty. Na �eském trhu je jedním 

z nejv�tších obchodník� s akciemi p�es internet a je akcioná�em Burzy cenných papír�

Praha. Fio Banka je vlastníkem spole�nosti RM – SYSTÉM (�eská burza cenných papír�

a.s.), na které zprost�edkovává zna�nou �ást všech obchod� s akciemi. 

Fio Banka je �lenem �eské bankovní asociace a signatá�em Kodexu mobility 

klient�, jenž umož�uje p�echod mezi bankami. Fio banka nabízí podporu a pomoc všem, 

kdo cht�jí p�ejít od jiné banky zapojené v Kodexu mobility do Fio banky, spo�ívající 

v p�evedení všech trvalých p�íkaz� a inkas.  

V roce 2011 vyhrála Fio Banka anketu Zlatý M�šec- anketa ve�ejnosti o nejlepší 

finan�ní instituci, a to ve dvou kategoriích (Banky a družstevní záložny a Obchodníci 

s cennými papíry). Fio Banka také získala p�íze� odborník� v klientském ratingu bank 

OVB Vst�ícná banka.  

Základní identifika�ní údaje 

Spisová zna�ka: B 2704 vedená u rejst�íkového soudu v Praze 

Název subjektu: Fio banka, a.s. 

I�O: 61858374 

Sídlo: Praha 1, V Celnici 1028/10, PS� 117 21 

Den zápisu: 31. 08. 1994 

Základní kapitál: 560.000.000 K�
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Organiza�ní struktura 

Organiza�ní struktura Fio Banky je uvedená na obrázku �íslo 2. 

Obrázek �. 2: Organiza�ní struktura Fio Banky

Zdroj: [11]

Ukazatelé výkazu zisku a ztráty 

P�ehled výkazu zisku a ztráty je uveden v tabulce �. 2 

Tabulka �. 2: výkaz zisku a ztráty v letech 2009 a 2010 Fio Banky v celých tisících K�

Rok 2009 Rok 2010 

Výnosy z úrok� [tis. K�] 6 520 111 093 

Náklady na úroky [tis. K�] 5 819 84 676 

Výnosy z akcií [tis. K�] 4 732 0 

Výnosy z poplatk� a provizí [tis. K�] 196 452 187 360 

Náklady na poplatky a provize [tis. K�] 85 246 45 073 

�istý zisk z finan�ních operací [tis. K�] 17 746 -771 

Ostatní provozní náklady [tis. K�] 3 873 6 261 

Ostatní provozní výnosy [tis. K�] 94 27 156 

Zisk z b�žné �innosti [tis. K�] 16 937 46 006 

Zdroj: [14]   
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2.3  �eskoslovenská obchodní banka, a.s. (�SOB) 

�SOB má ve své podstat� charakter univerzální banky v �eské republice. Pro svou 

�innost poskytování služeb v oblasti financování zahrani�ního obchodu byla založena 

v roce 1964. Jejím majoritním vlastníkem se v roce 1999 stala belgická KBC Bank, jenž je 

sou�ástí skupiny KBC. 

Skupina KBC se zam��uje na bankovnictví a pojiš�ovnictví pro klientelu v oblasti 

fyzických osob, malých a st�edních podnik� a st�edních korporací. P�sobnost skupiny 

KBC je p�edevším na domácím trhu v Belgii a ve vybraných zemích st�ední a východní 

Evropy. 

�SOB p�sobí v �R pod dv�ma základními obchodními zna�kami, a to �SOB a 

Poštovní spo�itelna. Své služby poskytuje všem klientským segment�m, kte�í jsou 

obsluhováni prost�ednictvím pobo�ek �SOB, Finan�ních center Poštovní spo�itelny a 

obchodních míst �eské pošty. Banka �SOB se p�ihlásila k pravidl�m správy a �ízení 

akciových spole�ností. Tato pravidla zajiš�ují rovnováhu odpov�dností a pravomocí mezi 

managementem a akcioná�i. 

Tato banka získala po dobu své p�sobnosti na trhu spoustu ocen�ní. Mimo jiné byla 

v roce 2011 magazínem the Banker a �asopisem Global Finance ocen�na jako nejlepší 

banka roku �R. Stejné ocen�ní získala také od magazínu EMEA Finance v roce 2010. 

�asopis Global Finance dále ocenil �SOB v roce 2011 nejlepší bankou pro sm�nné 

operace a nejlepším poskytovatelem finan�ních služeb pro mezinárodní obchod. V roce 

2008 získala v sout�ži Zlatá koruna skupina �SOB v 18 kategoriích celkem 12 medailí. 

Základní identifika�ní údaje 

Spisová zna�ka: BXXXVI 46 vedená u rejst�íkového soudu v Praze 

Název subjektu: �eskoslovenská obchodní banka, a. s. 

I�O: 00001350 

Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PS� 150 57 

Den zápisu: 21. 12. 1964 

Základní kapitál: 5 855 000 000 K�
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Organiza�ní struktura 

Organiza�ní struktura �SOB je uvedena na obrázku �. 3. 

Obrázek �. 3: Organiza�ní struktura �SOB 

Zdroj: [12]

Výkaz zisku a ztráty 

 P�ehled výkazu zisku a ztráty je uveden v tabulce �. 3. 

Tabulka �3. : výkaz zisku a ztráty v letech 2009 a 2010 �SOB v mil. K�

Rok 2009 Rok 2010 

Provozní výnosy [mil. K�] 19 055 40 684 

Provozní náklady [mil. K�] 15 014 14 659 

Ztráty ze znehodnocení úv�r� a 
pohledávek [mil. K�]

2 130 5 477 

Zisk p�ed zdan�ním [mil. K�] 374 19 876 

Zisk za ú�etní období [mil. K�]  1 034 17 368 

Udržitelný zisk za ú�etní období [mil. K�] 12 616 10 487 

Zdroj: [15]
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3  Popis nabízených bankovních produkt�

Každá banka nabízí r�zné bankovní produkty. Klienti mají pro své pot�eby možnost 

výb�ru z mnoho druh� bank zam��ující se na r�zné okruhy bankovnictví. 

3.1  Produkty �eské spo�itelny 

Každá obchodní banka má jako základní produkt vedení b�žných ú�tu klient�m. 

B�žný ú�et je chronologicky vedený záznam o vzájemných pen�žních pohledávkách a 

závazcích mezi klientem a bankou. 

3.1.1  Ú�ty a platby 

�eská spo�itelna vede pro své klienty �ty�i osobní ú�ty – osobní ú�et �S, osobní 

ú�et �S Absolvent, osobní ú�et �S Student a osobní ú�et �S Junior.  

Osobní ú�et �S je veden pro všechny osoby starší 18 let. Sou�ástí Osobního ú�tu 

�S je zdarma vedení ú�tu, výpis, trvalé platby, vkladový ú�et a Mini Kontokorent. 

Výpisem se rozumí vyhotovení m�sí�ního papírového nebo elektronického výpisu o 

pohybu pen�z na B�žném ú�tu. Mini Kontokorent znamená, že banka umožní klientovi 

p�e�erpat sv�j ú�et o 1.000 K�. 

�eská spo�itelna umož�uje si k tomuto produktu objednat také mezinárodní 

platební kartu Visa Classic nebo Visa Gold, zdarma všechny výb�ry hotovosti 

z bankomat� �eské spo�itelny, internetové nebo telefonní bankovnictví, kontokorentní 

úv�ry a z�statkové sms zprávy. 

Podmínkou založení tohoto ú�tu je prokázání totožnosti ob�ana �eské republiky 

nebo cizího státního p�íslušníka a složení základního vkladu. 

Majitel osobního ú�tu �S má možnost si k tomuto produktu v rámci Finan�ních 

skupin �eské spo�itelny založit také p�j�ky a hypotéky v r�zné výši, spo�icí a investi�ní 

produkty, stavební spo�ení, penzijní p�ipojišt�ní a r�zné druhy pojišt�ní, a� už se jedná o 

pojišt�ní nemovitostí �i osob. 
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Osobní ú�et �S Student je veden pro všechny studenty denního studia od 15 do 

26 let. Majitel tohoto ú�tu získá zdarma po celou dobu studia vedení ú�tu, mezinárodní 

platební kartu Visa Classic, internetové a mobilní bankovnictví, výb�ry hotovosti 

z bankomat� �eské spo�itelny, založení trvalých plateb, Mini Kontokorent a každý rok 

p�ísp�vek 200 K� na ISIC kartu.  

Osobní ú�et �S Absolvent je ur�en pro všechny od 18 do 30 let, kte�í práv�

dokon�ili školu. M�že být uzav�en na dobu dvou let a vztahují se na n�j veškeré podmínky 

a výhody jako u Osobního ú�tu �S Student.  

Osobní ú�et �S Junior je ur�en d�tem od 8 do 15 let. Sou�ástí ú�tu je zdarma 

vedení ú�tu a m�sí�ní výpis, platební karta, všechny výb�ry hotovosti, vkladový ú�et a 

založení všech trvalých plateb. Založit dít�ti ú�et m�že pouze rodi�, nebo zákonný 

zástupce.  

B�žný ú�et v cizí m�n� je ur�en pro podnikatele a malé firmy, ve�ejný sektor, 

neziskový sektor, svobodná povolání a soukromou klientela. Klient m�že mít založených 

více b�žných devizových ú�t� v r�zných i stejných m�nách a je možné z�ídit ve vybraných 

m�nách z kurzovního lístku �eské spo�itelny.  

Sporožirový ú�et je ur�en pro soukromou klientelu (fyzické osoby - ob�ané �eské 

republiky starší 18 let, fyzické osoby – cizí státní p�íslušníci starší 18 let). Sporožirový ú�et 

je ur�en pro jednoduchou a efektivní správu osobních a rodinných financí s širokou škálou 

navazujících produkt� a služeb.  

Šekovou službu mohou využívat pouze klienti, kte�í mají u �eské spo�itelny 

zaveden ú�et. Šeky mohou být zpracovávány v �eské nebo cizí m�n�. Šeky vystavuje 

klient sám podle pot�eby. 
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3.1.2  P�j�ky a úv�ry 

Veškeré druhy p�j�ek a úv�r� jsou jedním z nejvíce využitých produkt�, které 

banky nabízejí.  

�S nabízí hotovostní bezú�elový úv�r, spot�ebitelský úv�r, americkou hypotéku, 

konsolidaci a jistotní b�žný úv�r. 

Hotovostní bezú�elový úv�r poskytuje klient�m p�j�it si �ástku do 500.000 K�. 

Minimální �ástka tohoto úv�ru �iní 30.000 K�.   

Pokud klient žádá o Spot�ebitelský úv�r, bez ohledu na požadovanou �ástku, musí 

doložit od�vodn�ní ú�elovosti úv�ru.  

Americká hypotéka je zajišt�ná zástavním právem k nemovitosti ur�en 

k financování zboží a služeb osobní pot�eby.  

V p�ípad�, že jednomu klientovi bylo poskytnuto více úv�r�, má možnost slou�it si 

je všechny dohromady, také pokud byli tyto úv�ry poskytnuty r�znými finan�ními 

institucemi. Tento produkt se nazývá Konsolidace.   

Hypotéku �eské spo�itelny lze získat bez poplatku za vy�ízení a do 100% hodnoty 

zastavené nemovitosti.  

Jistotní b�žný ú�et je ú�et, pro zajišt�ní �ádného vypo�ádání kupní ceny p�i koupi 

nemovitosti. P�eklenovací úv�r TREND a HYPO TREND od bu�inky umožní p�j�ky do 

500.000 K� bez zástavy nemovitostí.  
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3.1.3  Spo�ení a investování  

�eská spo�itelna nabízí tyto možnosti spo�ení: spo�icí ú�ty, vkladní knížky, 

stavební spo�ení, penzijní p�ipojišt�ní. Každý z t�chto produktu je také za pravidelné 

�asové období navýšen o státní p�ísp�vek. 

Vkladový ú�et je Terminovaný vklad pro jednorázové ukládání volných finan�ních 

prost�edk� i pravidelné spo�ení. Jinou možností terminovaného vkladu je Zlatý vklad �S, 

což je speciální prémiový vklad ur�en pro ukládání do�asn� volných finan�ních prost�edk�

v �eské m�n�. 

Ú�astník stavebního spo�ení má možnost získat úv�r z tohoto spo�ení 

s výhodn�jším úrokem. Stavební spo�ení je spo�ení, spo�ívající v p�ijímaní vklad� od 

ú�astník�, v poskytování úv�ru na bydlení ú�astník�m a v poskytování státní podpory.  

Vkladní knížky jsou ur�ené osobám starším 18 let a umož�uje klient�m vklady s 

pevnou úrokovou sazbou a s vydaným potvrzením o jeho výši. 

Penzijní pojišt�ní je ur�eno pro osoby starší 18 let, kte�í si cht�jí ušet�it finan�ní 

záruku do penzijního d�chodu. 

Dále �eská spo�itelna nabízí v tomto sm�ru produkty jako Prémiové vklady, 

Dluhopisy, Zajišt�né fondy, Akcie, Dluhopisové fondy, Fondy pen�žního trhu, Smíšené 

fondy, Nemovitostní fond, Spo�ení pro d�ti, D�tská vkladní knížka, D�tský vkladový ú�et 

apod.

3.1.4  Pojišt�ní  

Životní pojišt�ní je produkt nabízející klient�m zajišt�ní rizik podle pot�eb. Pojistit 

je možné osoby jakéhokoliv v�ku.  

Úrazové pojišt�ní zajiš�uje výplatu pojistného pln�ní v p�ípad� pojistné události 

p�i vzniku úrazu �i hospitalizace v nemocnici.  

Cestovní pojišt�ní je možno si po�ídit k Osobnímu ú�tu �S nebo zvláš�

jednorázov�. 
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Neživotní pojišt�ní umož�uje klientovi pojistit nemovitost, domácnost, právní 

ochranu, karty a osobní v�ci a schopnosti spo�it a investovat. 

�eská spo�itelna umož�uje pronajmout si bezpe�nostní schránku a to fyzickým a 

právnickým osobám. 

3.2  Produkty Fio Banky 

Fio Banka je banka zam��ená p�edevším na investice do cenných papír� a 

poskytování b�žných bankovních služeb.  

3.2.1  Ú�ty a platby 

Fio Banka poskytuje t�i bankovní ú�ty - osobní ú�et, podnikatelský ú�et a 

transparentní ú�et.  

Fio osobní ú�et je veden pro fyzické osoby a osoby starších 18 let. Klienti, kte�í si 

založí osobní ú�et u Fio Banky mají zdarma vedení ú�tu, internetové bankovnictví, 

p�íchozí a odchozí platby v �R, p�íchozí a odchozí platby mezi �R a SR, Karta Fio 

Maestro Chip, 10 výb�r� m�sí�n� z bankomat� Fio banky, Trvalé p�íkazy, SIPO a inkaso, 

výb�r hotovosti na pobo�ce na 1.000 K� a Europlatby systémem TARGET2 (maximáln�

2EUR). Fio banka vede b�žný ú�ty také v eurech, amerických dolarech, anglických 

librách, polských zlotých a ma�arských forintech. Všechny výchozí a odchozí platby ve 

výše uvedených m�nách jsou zpoplatn�ny podle poplatkové dispozice Fio Banky. 

Fio podnikatelský ú�et je veden pro podnikatele, živnostníky a firmy. Pro tento 

okruh klient� nabízí Fio Banka b�žné bankovní ú�ty za stejných podmínek jako u osobního 

ú�tu pro fyzické osoby. Majitel Fio podnikatelského ú�tu �erpá zdarma vedení ú�tu, 

internetové bankovnictví, p�íchozí a odchozí platby �R, p�íchozí a odchozí platby mezi �R 

a SR, Europlatby systémem TARGET2, Kartu Fio Maestro Chip, 10 výb�r� m�sí�n�

z bankomat� Fio banky, trvalé p�íkazy, SIPO a inkaso a vklad i výb�r hotovosti na 

pobo�ce nad 1000 K�. Stejn� jako je tomu u Fio osobní ú�et, klienti Fio podnikatelského 

ú�tu mohou tento ú�et vést v eurech, amerických dolarech, anglických librách, polských 

zlotých a ma�arských forintech.  Fio banka nabízí internetové bankovnictví s neomezenou 
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historií transakcí a množstvím funkcí, výhodný domácí i zahrani�ní platební styk �i široké 

možnosti financování. 

Fio transparentní ú�et je zam��en p�edevším na podporu neziskových organizací, 

kterým pomáhá posilovat d�v�ryhodnost hospoda�ení umož�ováním komukoliv a kdykoliv 

nahlédnout do historie transakcí. Jedná se nap�íklad o ob�anské sdružení, nadace, fondy, 

politické strany apod. Tento ú�et nevyužívají pouze neziskové organizace, ale také fyzické 

osoby �i obchodní spole�nosti, jako jsou spole�enství vlastník� bytových jednotek, 

družstva, organizáto�i podnik� a poskytovatelé služeb s ú�astnickými �i registra�ními 

poplatky.  

Transparentní ú�et je speciální typ b�žného bankovního ú�tu a z�izuje se za ú�elem 

poskytnutí detailních informací o transakcích na transparentním ú�tu široké ve�ejnosti 

pomoci internetu. Klient tak m�že kdykoliv jednoduše kontrolovat pohyby a stav 

finan�ních prost�edk� na t�chto ú�tech. Majitel Fio transparentního ú�tu �erpá zdarma 

vedení ú�tu, internetové bankovnictví, p�íchozí a odchozí platby �R, p�íchozí a odchozí 

platby mezi �R a SR, Europlatby systémem TARGET2, Kartu Fio Maestro Chip, 10 

výb�r� m�sí�n� z bankomat� Fio banky, trvalé p�íkazy, SIPO a inkaso a vklad i výb�r 

hotovosti na pobo�ce nad 1000 K�. 

3.2.2  P�j�ky a úv�ry  

Fio banka nabízí pro své klienty mnoho možností výb�ru úv�ru – Kontokorent, 

Hypotéka, Podnikatelský úv�r, Úv�r na obchodování, Úv�r pro zem�d�lce a Úv�r na m�nu. 

Kontokorentní úv�r je ur�en stálým klient�m, kte�í mají u Fio banky založený 

b�žný bankovní ú�et. Úrokové sazby z kontokorentního úv�ru bývají výhodn�jší než 

obvyklé sankce p�i p�e�erpání ú�tu. Fio banka nabízí svým klient�m kontokorentní úv�ry 

do 50.000 K� bez ru�itele. Tento úv�r je klient�m poskytován k b�žnému ú�tu po 

posouzení žádosti klienta. Žádost m�že být podána po t�ech m�sících aktivního užívání 

ú�tu. Jednou z podmínek pro získání úv�ru je mít bezproblémovou aktivní historii ve Fio 

bance. Úrok je po�ítán pouze z �erpané �ástky. 
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Fio hypotéka je standardní úv�r ur�ený fyzickým osobám starším 18 let. 

Financovány jsou pouze nemovitosti ur�ené k bydlení situované v �R. Fio banka nabízí 

k Fio hypotéce bez poplatk� poskytnutí úv�ru, vedení b�žného i úv�rového ú�tu, rezervace 

prost�edk� a �erpání úv�ru. 

Podnikatelský úv�r se zam��uje na financování podnikatelských aktivit subjekt�

z �eské republiky. Fio Banka poskytuje úv�ry od 3.000.000 K� do 170.000.000 K� a 

obvyklá doba splatnosti je 1 až 8 let, ale je možné se s bankou dohodnout na delší dobu 

splatnosti. Klient ru�í nemovitostí, bonitními pohledávkami nebo movitým majetkem. 

Ru�ení je také možné kombinovat z �ady r�zných typ� záruk, v�etn� mén� obvyklých 

záruk cennými papíry, dopravní technikou po skon�ení leasingu apod. úroková sazba je 

vázána na základní sazbu banky.  

Úv�r na obchodování je investi�ní strategií používanou u aktivn�jších investor�. 

Princip tohoto úv�ru spo�ívá v tom, že klient �ást své investice do akcií financuje z pen�z 

p�j�ených od Fio Banky a ru�í za n� nakoupenými akciemi.  

Úv�r pro zem�d�lce je ur�en pro financování úsp�šných projekt� v zem�d�lství. 

Fio Banka je jedinou institucí v �R, která poskytuje úv�ry v rámci všech podp�rných 

program� pro zem�d�lce a zpracovatele umož�ující dotace úrok� a záruky za vybrané 

úv�ry.  

Úv�r na m�nu je ur�en pro klienty p�i obchodování s cennými papíry ke dv�ma 

hlavním ú�el�m, a to zajišt�ní proti riziku ztráty vlivem zm�n kurz� na devizových trzích a 

vypo�ádání obchodu v jiné m�n�, než má klient aktuáln� k dispozici na obchodním ú�tu, 

aniž by ji musel nakupovat na devizovém trhu.  

3.2.3  Spo�ení a investování 

U Fio Banky m�že klient spo�it pomocí t�í produkt�- spo�icí ú�et Fio konto, 

termínovaný vklad a cizom�nové vklady. 

Spo�icí ú�et Fio konto je speciální ú�et bez výpov�dní lh�ty. U tohoto konta nelze 

využít SIPO platby nebo inkaso a finan�ní prost�edky lze p�evád�t pouze na jeden externí 

ú�et, který lze elektronicky zdarma m�nit. Výhody spo�icího ú�tu Fio konto: nadstandardní 

zhodnocení vklad�, vedení ú�tu s internetovým bankovnictvím, p�íchozí a odchozí platby 
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v rámci �R zdarma, p�íchozí a odchozí platby mezi �R a SR zdarma, Karta Fio Maestro 

Chip zdarma, trvalé p�íkazy zdarma, vklady i výb�ry hotovosti na pobo�ce zdarma a 

pojišt�ní vklad�. 

Termínovaný vklad s obnovou nabízejí vyšší zhodnocení za cenu vázání vklad�

na p�edem ur�enou dobu. U vkladového ú�tu na pevný termín s pravidelnou obnovou 

dochází k automatické obnov� vkladu za podmínek platných k datu obnovy, nechce-li 

vkladatel ú�et zrušit. Navyšování vkladu a výb�ry potom lze provád�t pouze k datu 

obnovy. Výhodou Termínovaného vkladu s obnovou p�i vkladech je pojišt�ní vklad� ze 

zákona, nadstandardní zhodnocení vklad�, vedení ú�tu zdarma a jednoduché ovládání 

prost�ednictvím internetového bankovnictví. 

Cizom�nové vkladové ú�ty nabízí klient�m možnost zhodnocení pen�žních 

prost�edk� nejen v korunách, ale také v eurech a v amerických dolarech. Klienti mají 

možnost výb�r� ze t�í vkladových ú�t� – spo�icí ú�et Fio konto v EUR, termínovaný vklad 

s obnovou v EUR a termínovaný vklad s obnovou v USD.  

3.3  Produkty �SOB 

�SOB poskytuje své služby fyzickým osobám, malým a st�edním podnik� a 

korporátním a institucionálním klient�m a je zam��ena na všechny produkty. 

3.3.1  Ú�ty a platby 

Pro své klienty nabízí �SOB možnost založit si ú�et dle vlastního výb�ru a 

pot�ebnosti-Konto, Aktivní konto, Exkluzivní konto, D�tské konto Sl�n�, Studentské konto 

Plus a B�žný devizový ú�et. Dále nabízí t�i možnosti platebních nástroj� a to Hotovostní 

platební styk, Tuzemský bezhotovostní platební styk a Zahrani�ní a tuzemský devizový 

platební styk. 

Konto je vhodné p�edevším pro klienty, kte�í využívají bankovní služby málo. Tito 

klienti mají maximáln� dv� p�íchozí a dv� odchozí platby a z bankomatu vybírají dvakrát 

do m�síce. Výhodou je nep�etržitý p�ístup k pen�z�m, zdarma platební karta pro majitele 

ú�tu, zdarma dv� p�íchozí platby, dv� odchozí platby a dva výb�ry z bankomat�.  
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Aktivní konto je nejvhodn�jší pro klienty aktivn� využívající ú�et, kte�í platby 

provád�jí p�edevším p�es elektronické služby a cht�jí využívat embosovanou platební kartu 

pojišt�nou proti ztrát� a krádeži. Výhodou aktivního konta je nep�etržitý p�ístup 

k pen�z�m, dostate�ný po�et nej�ast�ji využívaných transakcí zdarma, zdarma 

embosované platební karty a p�ehled o veškerém d�ní na ú�tu prost�ednictvím e-mailu 

nebo SMS zpráv. 

Exklusivní konto je vhodné pro nejnáro�n�jší klienty. Tito klienti hledají nejlepší a 

nejširší nabídku bankovních služeb a využijí b�žný devizový ú�et nebo GOLD platební 

karty s cestovním pojišt�ním a pojišt�ním proti ztrát� a krádeži. Výhodou tohoto konta je 

zdarma prestižní platební karta VISA Gold pojišt�ní proti ztrát� a krádeží, b�žný devizový 

ú�et v eurech, amerických dolarech nebo britských librách a p�ehled o veškerém d�ní na 

ú�tu prost�ednictvím e-mailu nebo SMS zpráv. 

D�tské konto Sl�n� je ur�ené d�tem od narození do v�ku 15 let, jimž rodi�e 

plánují spo�it. Prost�ednictvím tohoto konta si mohou d�ti od 8 let vybírat kapesné vlastní 

platební kartou z bankomat� �SOB. Výhodou je vyšší úro�ení vkladu oproti b�žnému 

ú�tu, uložené prost�edky jsou kdykoli k dispozici bez výpov�dní lh�ty a volitelné úrazové 

pojišt�ní dít�te. 

Studentské konto Plus je ur�ené pro mladé lidi ve v�ku 15 až 28 let. Majitele 

tohoto ú�tu neplatí za výb�ry platební kartou z bankomat� �SOB v �R, za p�íchozí a 

odchozí platby a za vybrané služby spojené s vedením ú�tu. 

B�žný devizový ú�et je ú�et ur�en ob�an�m, podnikatel�m a firmám k efektivní a 

rychlé obsluze devizových prost�edk�. Ú�et nabízí platební styk s možností tuzemských a 

mezinárodních plateb. 

�SOB dále nabízí pro podnikatele a malé a st�ední podniky, možnost založit si 

Podnikatelské konto, Firemní konto a obchodní konto.  

Podnikatelské konto je ur�eno živnostník�m, drobným podnikatel�m a menším 

firmám, kte�í mají sídlo podnikání v �R. Podnikatelské konto je vhodné pro podnikatele, 

kte�í uskute��ují omezený po�et platebních operací. 
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Firemní konto je ur�ené podnikatel�m a menším podnik�m se sídlem nebo místem 

podnikání v �R a je vhodné pro firmy s ob�asným platebním stykem.  

Obchodní konto je ur�ené pro st�ední podniky se sídlem nebo místem podnikání 

na území �R. Obchodní konto zajiš�uje každodenní provoz podniku s �ast�jším platebním 

stykem.  

  

3.3.2  P�j�ky a úv�ry  

�SOB nabízí pro své klienty možnost z p�ti p�j�ek – p�j�ka na cokoliv, p�j�ka na 

lepší bydlení, kreditní karta, americká hypotéka a hypotéka. Klienti si tak mohou vybrat 

druh p�j�ky �i úv�ru podle vlastní pot�eby a využití p�j�ených financí. 

P�j�ka na cokoliv umož�uje klient�m p�j�ení financí do 600.000 K� bez ru�itele. 

Výhodou je, že žadatel nemusí uvád�t, na co požadovanou �ástku pot�ebuje. Další výhody 

jsou: úroková sazba od 8,9% ro�n�, výši splátek si ur�uje klient sám, možnost disponovat 

s pen�zi v den podpisu smlouvy, možnost p�j�ku kdykoliv splatit. 

P�j�ka na lepší bydlení je ur�ená pro klienty, kte�í plánují rekonstrukci nebo 

modernizaci bydlení. Výhodou této p�j�ky je možnost p�j�ení 600.000 K� bez ru�itele, 

výhodné ro�ní úrokové sazby od 7,9%, možnost disponovat s pen�zi v den podpisu 

smlouvy, výši splátek si ur�uje klient sám. 

Kreditní karta umož�uje odložení úhradu nákup� o 55 dní, zdarma pojistit zboží 

proti poškození a krádeží. Výhodou kreditní karty je možnost mít peníze ihned k dispozici, 

bezúro�ní období až 55 dní, zdarma pojišt�ní proti odcizení, poškození nebo zni�ení a 

zabezpe�ení internetových plateb. 

Americká hypotéka je neú�elový úv�r zajišt�ný zástavním právem k nemovitosti. 

Finan�ní prost�edky získané z Americké hypotéky je možné použít na cokoliv. Klient 

nemusí dokládat, jak získané peníze použije. Minimální �ástka �iní 200.000 K� a 

maximální �ástka �iní 5.000.000 K� a splácet je možné od 3 do 20 let.  

Hypotéka je druh p�j�ky ur�ená na financování bydlení. Klient si m�že vybrat ze 

�ty� možností- bezstarostná hypotéka (na koupi, výstavbu a rekonstrukci bydlení), 
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hypotéka s garantovanou výši splátek, hypotéka bez dokládání p�íjm� ( klient nemusí 

dokládat p�íjmy), p�edhypote�ní úv�r ( pro nákup nemovitostí, u které zp�sob nabytí 

nespl�uje podmínky z�ízení zástavního práva). 

3.3.3  Spo�ení a investování 

U �SOB m�že klient spo�it pomocí t�í ú�t� – spo�icí ú�et, terminovaný vklad a 

stavební spo�ení. 

Spo�icí ú�et je ur�ený pro ob�any ke zhodnocování volných finan�ních prost�edk�

s možností jejich pr�b�žného ukládání. Výhodou je vedení ú�tu zdarma, možnost ovládání 

p�es elektronické bankovnictví, možnost vkládání pen�z kdykoliv a v libovolné výši, 

dostupnost pen�z v p�ípad� pot�eby a možnost vedení ú�tu v cizích m�nách. 

Terminovaný vklad je ur�en pro ob�any k bezpe�nému uložení jednorázov�

vložených pen�žních prost�edk� na delší �asové období. Výhodou terminovaného vkladu 

je vedení zdarma, bezpe�né uložení finan�ních prost�edk�, možnost ovládání p�es 

elektronické bankovnictví a možnost vedení ú�tu v cizích m�nách. 

Stavební spo�ení je ur�ené pro ob�any i firmy pro �ešení stávající nebo budoucí 

bytové pot�eby. Spo�ení je dopln�no státní podporou ve výší 10% z ro�n� uspo�ené �ástky, 

maximáln� však z 20.000 K�. Výhodou je stálá úroková sazba, pojišt�ní vklad� ze zákona 

do �ástky odpovídající 100.000 eur a možnost založení dalších stavebních spo�ení již bez 

státní podpory. 

3.3.4  Pojišt�ní 

�SOB nabízí pro své klienty �adu pojišt�ní – životní pojišt�ní, pojišt�ní 

k hypotékám, pojišt�ní budov, pojišt�ní domácnosti, pojišt�ní k p�j�kám, cestovní 

pojišt�ní, úrazové pojišt�ní a pojišt�ní vozidel. 

Životní pojišt�ní nabízí mnoho možností pojišt�ní pro své klienty. Zájemce o 

pojišt�ní m�že zvolit pojišt�ní s b�žn� placeným pojistným pro dosp�lé, pro d�ti nebo 

s jednorázovým vkladem na po�átku uzav�ení smlouvy. 
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Pojišt�ní k hypotékám umož�uje klient�m sjednat pojišt�ní úv�ru pro p�ípad 

smrti, trvalé invalidity i pro p�ípad pracovní neschopnosti a ztráty zam�stnání.  

Pojišt�ní budov kryje následky v p�ípad� živelné škody, krádeže nebo vandalizmu 

na pojišt�ném majetku. 

Pojišt�ní domácnosti kryje následky v p�ípad� živelné škody, krádeže nebo 

vandalizmu. 

Pojišt�ní k p�j�kám umož�uje klient�m si pojistit schopnost splácet finan�ní 

závazky v p�ípad� pracovní neschopnost, ztrát� zam�stnání, invalidity nebo úmrtí. 

Cestovní pojišt�ní kryje lé�ebné výlohy v zahrani�í a je ur�ené dosp�lým i d�tem 

pro cesty do zahrani�í. 

Úrazové pojišt�ní slouží k ochran� v zam�stnání, volném �ase, doma nebo p�i 

sportu i p�i �ízení dopravního prost�edku. 

Pojišt�ní vozidel je ur�ené pro majitele motorových vozidel.  Povinné ru�ení je 

zákonné pojišt�ní a je jednou z nezbytných povinností každého vlastníka vozidla. P�i jízd�

bez nehody má klient možnost získat 10% ro�ní bonus p�i havarijním pojišt�ní u �SOB. 
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4  Porovnání zvolených bankovních produkt�

V této kapitole budu porovnávat t�i bankovní produkty u výše zmín�ných bank. 

Produkty, které jsem zvolila, jsou termínovaný vklad, osobní ú�et a osobní p�j�ky.  

4.1  Termínované vklady 

Pro srovnání termínovaných vklad� u jednotlivých bank, jsem vytvo�ila tabulky 

popisující získané úrokové sazby podle výše vkladu a doby uložení. Veškeré úrokové 

sazby jsou pro fyzické osoby pevné a pro právnické osoby vyhlašované. Vklady jsou 

pojišt�ny na 100 % z�statku, maximáln� však do �ástky odpovídající 100.000 eur podle 

zákona �. 21/1992 Sb. 

Tabulka �. 4 popisuje získané úrokové sazby u �eské spo�itelny za ur�itá období p�i 

r�zných výších vklad�. P�i vyšších vkladech a delším termínu se úroková sazba zvyšuje. 

Termín znamená �asové období, jak �asto klient smí vybírat naspo�ené finance. P�i výb�ru 

financí p�ed termínem je klient nucen zaplatit sankci.  

Tabulka �. 4: Sazebník terminovaných vklad� �eské spo�itelny 

    �eská spo�itelna   

Termín do 100.000 K� do 250.000 K� do 500.000 K� do 1.000.000 K� nad 1.000.000 K�

1 týden 0,10% 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 

2 týdny 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 

1 m�síc 0,15% 0,15% 0,20% 0,25% 0,25% 

3 m�síce 0,25% 0,25% 0,30% 0,30% 0,35% 

6 m�síc� 0,30% 0,35% 0,35% 0,35% 0,40% 

9 m�síc� 0,35% 0,40% 0,45% 0,50% 0,55% 

12 m�síc� 0,55% 0,60% 0,70% 0,75% 0,80% 

24 m�síc� 1,05% 1,10% 1,15% 1,15% 1,15% 

36 m�síc� 1,10% 1,15% 1,20% 1,20% 1,20% 

Zdroj: [19] 
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 Tabulka �. 5 popisuje získané úrokové sazby u Fio banky.  Úroky termínovaných 

vklad� Fio banky jsou vyšší než u �eské spo�itelny. 

Tabulka �. 5: Sazebník termínovaných vklad� Fio Banky 

  Fio Banka   

Termín do 100.000 K� do 1.000.000 K� nad 1.000.000 K�

1 týden 1,20% 1,25% 1,30% 

2 týdny 1,22% 1,27% 1,32% 

1 m�síc 1,25% 1,30% 1,35% 

3 m�síce 1,40% 1,45% 1,50% 

6 m�síc� 1,50% 1,55% 1,60% 

9 m�síc� 1,55% 1,60% 1,65% 

12 m�síc� 1,60% 1,65% 1,70% 

24 m�síc�  1,70% 1,75% 1,80% 

36 m�síc� 2,00% 2,05% 2,10% 

Zdroj: [20] 

 Tabulka �. 6 ukazuje sazebník termínovaných vklad� u �SOB za ur�itá období p�i 

r�zných výších vklad�. 

Tabulka �. 6: Sazebník termínovaných vklad� �SOB 

�� �� �� ��

Termín 
do 150.000 K� Do 500.000 K� do 1.000.000 K� nad 1.000.000 K�

1 týden 0,15% 0,15% 0,15% 0,20% 

2 týdny 0,15% 0,15% 0,20% 0,30% 

1 m�síc 0,20% 0,25% 0,30% 0,30% 

3 m�síce 0,25% 0,30% 0,40% 0,45% 

6 m�síc� 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 

9 m�síc� 0,50% 0,55% 0,70% 0,80% 

12 m�síc� 0,85% 0,95% 1,00% 1,00% 

24 m�síc�  1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 

36 m�síc� 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 

Zdroj: [21] 
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Graf �. 1 ukazuje, jak roste klient�v vklad za rok, pokud vložená �ástka na 

termínovaný vklad je 100.000 K�. 

Graf �. 1: Porovnání termínovaných vklad� u jednotlivých bank p�i vkladu 100.000 K�

Zdroj: [19], [20], [21] + vlastní zpracování 

 Graf �. 1 jsem vypracovala na základ� výsledk� z jednoduchého úro�ení podle 

vztahu: Kn=K0*(1+
�

���
*t)  

Kde: Kn-budoucí hodnota kapitálu, K0-sou�asná hodnota kapitálu, U-ro�ní úroková sazba 
p.a., t-doba splatnosti.  

Jedná se o jednoduché ro�ní úro�ení vkladu ve výši 100.000 K�. Kdy jednotlivé 

termíny ukazují, kdy je možné �ástku vybrat. Vložená �ástka se na termínovaném vkladu 

úro�í po jednom roce. Výpo�et kone�ných �ástek je uveden v p�íloze �. 1.  

P�i porovnání graf� �. 1 vidíme, že nejvýhodn�jší termínované vklady nabízí Fio 

Banka.  Nejmén� výhodné, je naopak za�ídit si termínovaný vklad u �eské spo�itelny, i 

když rozdíl s �SOB je nepatrný. Krom� toho, že Fio Banka nabízí výhodn� úrokové sazby, 

má �adu dalších výhod. 

 A�koli má každá banka úrokové sazby rozd�leny podle výpov�dního termínu a výši 

�ástky, jsou rozdíly mezi t�mito sazbami jen velmi malé. Rozdíly v t�chto sazbách jsou 

tedy nepatrné, bez ohled� na �ástky.  
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4.2  Osobní ú�et 

Pro srovnání osobních ú�tu jsem vybrala u každé banky obdobné ú�ty, ur�ené pro 

fyzické osoby starší 18 let. U �SOB se tento ú�et nazývá Aktivní konto.   

�eská Spo�itelna nabízí pro fyzické osoby dva ú�ty-Osobní ú�et a Sporožirový 

ú�et. Do své práce jsem se rozhodla za�adit oba tyto ú�ty. U osobního ú�tu �eská 

spo�itelna nabízí svým klient�m možnost aktivaci služby Standart, za níž klient zaplatí 

m�sí�ní poplatek 109 K� a má na výb�r 4-6 operací k Osobnímu ú�tu zdarma. Vybrala 

jsem proto ty produkty, které v�tší klient� využívá nej�ast�ji. 

 Fio banka nabízí pro fyzické osoby pouze jednu možnost osobního ú�tu a to Osobní 

ú�et Fio Banky.  

 Tabulka �. 7 udává poplatky nejvyužívan�jších služeb osobních ú�t� u vybraných 

bank. 

Tabulka �. 7: Porovnání osobních ú�t� u jednotlivých bank 

Aktivní 
konto 
�SOB 

Sporožirový 
ú�et 
�S 

Osobní ú�et 
Standart 
�S 

Osobní ú�et 
Fio Banky 

Min vklad hotovosti 100 K� 200 K� 200 K� 100 K�

Vedení ú�tu 100 K� 20 K� 109 K� Zdarma 

Po�et výb�ru z bankomatu 
své banky zdarma 

5 2 Zdarma 10 

Výb�ry z bankomatu své 

banky 

6 K� 6 K� Zdarma 6 K�

Výb�ry z bankomatu cizích 
bank 

30 K� 40 K� 40 K� 6 K� nebo 35 K�

Výpis z ú�tu 9 K� 5 K� Zdarma Zdarma 

Vklad hotovosti 6 K� 6 K� 6 K� Zdarma 

Správa elektronického 
bankovnictví 

Zdarma 25 K� Zdarma Zdarma 

Správa platebních karet 45 K� 48 K� Zdarma Zdarma 

Platba kartou u obchodníka Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Zdroj: [22], [23] a [24] 
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Pokud se klient rozhodne za�ídit si ú�et u �eské spo�itelny, je rozhodujícím 

faktorem jak �asto bude využívat jednotlivé služby. P�i �ast�jším využívání ú�tu je 

mnohem výhodn�jší otev�ít si osobní ú�et Standart. U sporožirového ú�tu klient platí za 

vedení ú�tu výrazn� mén� než u osobního ú�tu, ale v kone�ném se�tení poplatk� vyjde 

mnohem levn�ji Osobní ú�et Standart. 

Nevýhodn�jší je pro klienty ovšem za�ízení ú�tu u Fio Banky. P�i srovnání tohoto 

produktu s ostatníma bankami, klient platí pouze za výb�ry z bankomatu cizích bank a p�i 

p�ekro�ení deseti výb�ru z bankomatu své banky (které jsou zdarma) platí za každý další 

výb�r hotovosti. P�i výb�ru z bankomatu cizí banky zaplatí klient poplatek 35 K�. Pokud 

se ovšem jedná o banky �SOB, Volksbank a poštovní Spo�itelna, zaplatí pouze poplatek 

ve výši 6 K�.  

V�tšina bank nabízí student�m otev�ení ú�tu s výhodn�jšími podmínkami. �eská 

spo�itelna nabízí Osobní ú�et �S student pro studenty ve v�ku od 15 do 30 let a �SOB 

nabízí Studentské konto Plus pro studenty ve v�ku od 15 do 28 let. Fio Banka, vzhledem 

ke svým tém�� žádným poplatk�m, nenabízí osobní ú�et ur�en pouze pro studenty, proto 

studentské ú�ty �SOB a �eské spo�itelny porovnám s Osobním ú�tem Fio Banky pro 

fyzické osoby.  

Úro�ení osobních ú�tu se odvíjí od minimálního z�statku a minimálního m�sí�ního 

obratu. Pro všechny banky je tato úroková sazba pro z�statek na osobním ú�tu do 50.000 

K� 0,01%.  

�SOB a �eská spo�itelna také nabízí student�m možnost otev�ení studentského 

osobního ú�tu s výhodn�jšími podmínkami. Fio banka, vzhledem ke svým minimálním 

poplatk�m u osobního ú�tu, studentský ú�et nenabízí, proto jsem se rozhodla porovnat 

studentské ú�ty �SOB a �eské spo�itelny také s osobním ú�tem Fio Banky.  
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Tabulka �. 8 ukazuje poplatky za služby u produktu Osobní ú�et pro studenty u 

vybraných bank. 

Tabulka �. 8: Porovnání osobních studentských ú�t� u jednotlivých bank 

Osobní ú�et 
student 
�S 

Studentské konto 
Plus 
�SOB 

Osobní ú�et 
Fio Banky 

Min vklad hotovosti 100 K� 200 K� 100 K�

Vedení ú�tu 40 K� 50 K� Zdarma 

Výb�ry z bankomatu své banky 6 K� 6K� 6 K�

Výpis z ú�tu Zdarma Zdarma Zdarma 

Správa elektronického bankovnictví Zdarma Zdarma Zdarma 

Výb�r hotovosti na p�epážce 65 K� 60 K� Zdarma 

Potvrzení o studiu 2x za dobu 
vedení konta 

1x ro�n� - 

Platba kartou u obchodníka Zdarma Zdarma Zdarma 

Zdroj: [22], [23] a [24] 

Pro studenty nabízí všechny t�i banky výhodný osobní ú�et. Rozdíly v poplatcích 

jsou velmi malé.  Nem�žeme tedy vycházet z porovnání tohoto produktu a pro výb�r 

vhodné banky je nutné hledat jiné ukazatele. Fio banka ovšem nabízí nejvýhodn�jší 

poplatek za vedení ú�tu a výb�r hotovosti na p�epážce zdarma. V�tšina dalších poplatk�

nejsou ve vybraných bankách rozdílná.  

�eská spo�itelna nabízí klient�m osobního ú�tu Student, po úsp�šném ukon�ení 

vysoké školy, možnost za�ídit si osobní ú�et Absolvent �S na dobu dvou let, který má 

stejné výhody a poplatky jako osobní ú�et Student �S. 
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4.3  Hypotéky 

Všechny vybrané banky nabízejí p�j�ky na bydlení. Tato p�j�ka se nazývá 

hypotéka. 

�SOB nabízí úrokové sazby k hypotékám garantované, nikoli minimální oproti 

jiným bankám. Klient má tak možnost si zvolit garanci stejné výše splátky po celou dobu 

trvání hypotéky. �SOB nabízí klient�m hypotéku s pevnou úrokovou sazbou na 1, 3, 5, 10 

15, 20 a 25 let a možnost vybrat si ze t�í služeb, jak bez sankce realizovat mimo�ádnou 

splátku hypotéky mimo období zm�ny úrokové sazby: 

- Služba Mimo�ádná splátka 10%, která umož�uje provést mimo�ádnou splátku 

hypotéky jednou ro�n� ve výši 10% z aktuálního z�statku úv�ry, 

- Mimo�ádná splátka v úv�rové smlouv� ve výši maximáln� 50% z výše úv�ru, 

- Hypotéka do 85% a 100% zástavní hodnoty nemovitosti, kdy klient m�žu provést 

mimo�ádnou splátku kdykoliv až do výše 70% zástavní hodnoty nemovitosti. 

�eská spo�itelna nabízí klient�m hypotéku s pevnou úrokovou sazbou na 1, 2, 3, 4, 

5, 10, 15 nebo 20 let. Klienti �eské spo�itelny mohou získat hypotéku až do výše 100% 

hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou na základ� znaleckého ocen�ní dle ú�elu 

úv�ru.  

Fio Banka svým klient�m nabízí poskytnutí hypotéky bez poplatk�. Klient si m�že 

vybrat typ úrokové sazby a to pevnou (fixní) nebo variabilní, které se odvíjí podle situace 

na trhu.  Fio Banka nabízí klient�m hypotéku s pevnou úrokovou sazbou na 1, 2, 3, 4 a 5 

let 

 Tabulka �. 9 ukazuje úrokové sazby hypoték daných bank pro pevné úrokové 

sazby. Veškeré úrokové sazby uvedené v tabulkách jsou minimální. 
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Tabulka �. 9: pevné úrokové sazby hypoték pro jednotlivé banky 

�eská spo�itelna Fio Banka �SOB 

Pevná sazba na 1 rok 4,09% 3,89% 5,24% 

Pevná sazba na 2 roky 4,09% 3,83% - 

Pevná sazba na 3 roky 3,39% 3,63% 4,59% 

Pevná sazby na 4 roky 3,29% 3,56% - 

Pevná sazba na 5 let 3,19% 3,51% 4,79% 

Pevná sazba na 10 let 4,29% - 5,59% 

Pevná sazba na 15 let individuáln� - 5,69% 

Zdroj: [25], [26] a [27] 

 V tabulce �. 10 je popsáno výše splátek a kone�ná cena hypotéky p�i úv�ru 

1.200.000 K� a doby splácení na 12 let. Tyto údaje jsem vypo�etla pomocí hypote�ní 

kalkula�ky pro jednotlivé banky.  

Tabulka �. 10: Porovnání splátek hypote�ních úv�r� jednotlivých bank 

�SOB �eská spo�itelna Fio Banka 
Výše úv�ru 1.200.000 K� 1.200.000 K� 1.200.000 K�

Doba splatnosti 12 let 12 let 12 let 
Doba fixace úrokové 

sazby p.a. 
5 let 5 let 5 let 

M�sí�ní splátka 10.973 K� 10.212 K� 11.087 K�
Celková �ástka 1.580.112 K� 1.470.528 K� 1.596.478 K�

Zdroj: [28], [29] a [30] 

 Celkové vyhodnocení kalkula�ek Fio Banky a �SOB je uvedeno v p�íloze. �eská 

spo�itelna nabízí hypote�ní kalkula�ku velmi stru�nou a rozsáhlejší informace nabízí pouze 

klient�m osobn�, proto není v p�íloze uvedena.  
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Graf �. 2 ukazuje, ve které bance klient proplatí nejv�tší kone�nou �ástku p�i 

stejných parametrech, které jsou uvedené v tabulce �. 10.   

Graf �. 2: grafické porovnání celkové splatné �ástky 

Zdroj: [28], [29], [30] +vlastní zpracování 

 V tabulce �. 10 a grafu �. 2 m�žeme pozorovat, že nejvýhodn�jší je uzav�ít 

hypotéku u �eské spo�itelny.  

 P�i výši úv�ru 1.200.000 K� a dob� splácení 12 let klient u �eské spo�itelny splatí 

celkovou �ástku 1.470.528 K� p�i m�sí�ních splátkách 10.212 K�. P�i stejné výši úv�ru a 

stejné dob� splácení klient u �SOB proplatí 1.580.112 K� a u Fio banky 1.596.478 K�.  

 Je ovšem nutno p�ihlédnout k tomu, že všechny banky nabízí svým klient�m 

hypotéky na základ� výši p�íjm� a výdaj�. Úrokové sazby jsou tedy jen teoretické. 

V kone�ném výsledku m�že mít více klient� žádajících o stejnou výši úv�ru pro stejnou 

dobu splátek, naprosto odlišné úrokové sazby a tedy m�sí�ní výše splátek.  

 Nelze �íci, že by existovala banka, která by vyhovovala klientovi v každém sm�ru. 

Každá banka je více zam��ená na jednotlivé produkty, proto je nutné, aby klient p�i výb�ru 

banky m�l jasnou p�edstavu, co od dané banky o�ekává a �ádn� se o každé bance 

informoval.  

6�<44�444�%!
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5  Záv�r 

 Cílem mé práce byla analýza bankovních produkt� ve vybraných obchodních bank. 

V první �ásti práce jsem popsala charakteristiku jednotlivých bank a jejich historii. Jednalo 

se o banky �SOB, Fio Banka a �eská spo�itelna. Ve druhé �ásti jsem zpracovala produkty, 

které tyto banky svým klient�m poskytují.  

 V poslední �ásti jsem se v�novala vybraným produkt�m a jejich analýze. K rozboru 

jsem si vybrala osobní ú�et, hypotéku a termínovaný vklad. 

 První produkt, který jsem porovnávala, byl termínovaný vklad. Srovnala jsem 

získané úroky p�i vkladu 100.000 K�. Ve výsledku této analýzy bylo z�ejmé, že 

nejvýhodn�jší termínovaný vklad nabízí Fio Banka. I když rozdíly termínovaných vklad�, 

nabízené �eskou spo�itelnou a �SOB byli velmi malé, p�esto se jako nejmén� výhodná 

prokázala �eská spo�itelna.  

 Dalším porovnávaným produktem byl osobní ú�et pro fyzické osoby a pro studeny. 

Nejvíce výhodné pro fyzické osoby, ale také pro studenty, je za�ídit si ú�et u Fio Banky, 

která nabízí minimální a v n�kterých p�ípadech nulové poplatky.   

 Poslední produkt, který jsem ve vybraných bankách porovnávala, je Hypotéka. Na 

základ� propo�t� podle hypote�ních kalkula�ek jednotlivých bank, jsem zjistila, že 

nejvýhodn�jší je uzav�ít hypotéku u �eské spo�itelny. Nejvíce by klient proplatil u Fio 

Banky, a�koliv rozdíl mezi �SOB a Fio Bankou je velmi malý.  

 Na základ� analýzy t�chto bankovních produkt� ve vybraných bank, bylo zjišt�no, 

že žádná banka není výhodná v každém sm�ru. Fio Banka nabízí výhodné poplatky p�i 

vedení osobního ú�tu a p�i spo�ení na termínovaných vkladech, ale je pro klienta velmi 

nevýhodné u této banky uzavírat hypotéku. Dá se �íct, že velkými soupe�i na trhu jsou 

banky �SOB a �eská spo�itelna.  
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