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Anotace 

V této bakalářské práci je zpracován benchmarking vybraných obchodních bank 

v České republice. Práce je rozdělena do pěti částí, v první části je popsán historický vývoj 

českého bankovnictví. V druhé části jsou vysvětleny základní teoretické pojmy týkající se 

benchmarkingu, jako nástroje strategického managementu. Třetí část práce obsahuje 

stručnou charakteristiku deseti vybraných obchodních bank figurujících na českém 

bankovním trhu. V následující části je na základě modelového klienta provedeno srovnání 

stanovených kritérií a výsledné zpracování benchmarkingu pomocí vybraných metod 

strategické analýzy.  Závěrečná část práce zahrnuje celkové zhodnocení zjištěných 

výsledků. 

Klíčová slova: benchmarking, banka, kritérium, metoda, bankovní produkt, běžný účet, 

úrok 

Summary 

This thesis is developed benchmarking of selected commercial banks in the Czech 

Republic. Thesis is devided into five parts, in the first part, there is described the historical 

development of the Czech banking.  In the second part, there are explained the basic 

theoretical concepts related to benchmarking as a tool of strategic management. The third 

part contains a brief description of the ten selected commercial banks appearing on th 

Czech banking market. In the next part there is performed comparison of established 

criteria on the basis of client model and the final processing of benchmarking using 

selected methods of strategic analysis. The final part of this thesis includes a general 

assessment of detected results. 

Keywords: benchmarking, bank, criterion, method, bank product, check,account, interest 
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1. Úvod  

V období před 2. světovou válkou u nás existovalo přibližně 120 bank a 

bankovních domů, mezi kterými měla nejvyšší postavení Živnobanka. V letech 1945-1989 

byl postupně vytvářen jednostupňový bankovní systém. Centralizace bankovní soustavy 

v Československu v roce 1945 započala znárodněním akciových bank a zrušením 

soukromých bank. Postupně byly v letech 1946-1948 zrušeny obchodní banky, úvěrové 

družstva a drobné spořitelny. V roce 1950 vznikla centrální banka s názvem Státní banka 

československá. V důsledku decentralizace byla v roce 1963 zřízena spořitelna, který byla 

v roce 1969 rozdělena na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu. Vedle 

nich pak až do konce roku 1989 působí Živnostenská banka.  

Od 1.1.1990 se začal postupně vytvářet dvoustupňový bankovní systém a Státní 

banka československá byla rozdělena na centrální banku a banky obchodní. K tomuto datu 

také vznikají dvě nové univerzální banky, kterými jsou Komerční banka Praha a 

Všeobecná úvěrová banka Bratislava. Banky se postupně rozdělily na tzv. univerzální 

banky (realizují operace depozitní, úvěrové a operace s cennými papíry) a specializované 

banky (stavební spořitelny, investiční, hypoteční a depozitní). 

Koncem roku 1993 existovalo jen v České republice celkem 53 bank. Z důvodu 

prudkého rozvoje bankovnictví se v letech 1996-1997 dostal bankovní systém do krize a 

došlo k zániku zejména malých bank, jako byly např. Banka Bohemia nebo AB banka. 

Tento vývoj měl za následek zpřísnění podmínek vstupu do bankovní sféry a zvýšení 

důslednosti bankovního dohledu. Další krize, která proběhla v letech 1999-2000 zasáhla 

také dvě velké banky, kterými byly Česká spořitelna a Komerční banka. Těmto bankám 

byla poskytnuta pomoc prostřednictvím Konsolidační banky a Fondu národního majetku. 

V současné době je bankovní systém ČR považován za stabilní. Český statistický 

úřad eviduje celkem 44 bank a poboček zahraničních bank, které na českém bankovním 

trhu působí. Bankami se podle Zákona o bankách [3] rozumějí „akciové společnosti se 

sídlem v České republice, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry a které 

k výkonu těchto činností mají bankovní licenci“. Mezi bankami, které na českém finančním 

trhu působí vládne jistá rivalita. Každá banka nabízí odlišné služby, mezi ty základní patří 

např. vedení účtu, zřizování platebních karet, úvěry, půjčky nebo programy na spoření či 
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investování. V zájmu každé banky je získat co největší podíl na trhu a zajistit si tak svou 

konkurenční pozici. Každý produkt má různá  kritéria, podle kterých si klient vybírá, u 

které banky si nakonec službu zřídí, u půjček je to úrok, u osobních účtů např. úročení 

jejich peněz nebo poplatky za vedení. Každý klient si může prostřednictvím internetu, 

informačních linek nebo přímo na pobočkách bank zjistit, která z bank mu dokáže 

poskytnou ty nejvhodnější služby a produkty. 

Cílem bakalářské práce je vypracovat benchmarking vybraných obchodních bank 

v České republice.  
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2. Teoretická východiska 

Tato kapitola představuje úvod do problematiky benchmarkingu,, je zde popsán 

původ benchmarkingu, jeho historie, definice, smysl a využití a další informace týkající se 

této metody. 

2.1. Benchmarking 

Výraz benchmarking je složen ze slova ,,bench“, což je pracovní stůl nebo lavice a 

slova ,,mark“, které v překladu znamená značku nebo znamení. J. Jirásek ve své publikaci 

[1] uvádí, že: ,,Benchmark znamenal původně rysku, kterou si truhlář vyznačil na 

pracovním stole a k ní přiřezával lišty, prkna a fošny. Odtud se výraz dostal do manažerské 

a obecné mluvy.“ 

Benchmarking se začal rozvíjet v době, kdy docházelo k rozšíření konkurence na 

mezinárodním trhu. Poprvé byl benchmarking jako nástroj managementu použit v roce 

1979. Zakladatelem benchmarkingu byl Xerox, americký reprografický podnik, který byl 

v té době téměř jediným dodavatelem kopírovacích strojů. Jiná firma v tomto oboru se 

téměř nevyskytovala. Tato situace ovšem nemohla trvat věčně a trh se začal plnit jinými 

kopírovacími stroji, z nichž některé měly např. přesnější obraz a rychlejší chod. [1] [4] 

Konkurence se začala zvětšovat a firma Xerox jí musela začít čelit a vydobýt si tak 

zpět své jedinečné postavení na trhu. Přesto že mohl Xerox zvolit různé postupy, zvolil 

zvláštní postup a vznikla tak nová metoda konkurenčního srovnávání. Aby zjistili v čem 

jsou jejich konkurenti lepší, nechali nakoupit nejžádanější stroje, rozebrat je a jejich 

součásti srovnat s těmi vlastními a z těch nejlepších složit nový vylepšený kopírovací stroj. 

Zrodil se benchmarking, zpočátku sice nedokonalý, ovšem postupem času se zdokonaloval 

a dnes je známý na celém světě. [1] 

2.2. Definice benchmarkingu 

Benchmarking není normovaná metoda, existuje proto mnoho definic, které se 

snaží vysvětlit, co vlastně pojem benchmarking znamená. Podle J. Nenadála [2] můžeme 

benchmarking chápat jako „měřítko, ukazatel výkonnosti, jehož úrovní se hodláme 

inspirovat“. Pokud pojem benchmarking chápeme jako srovnávání s konkurencí, může se 

týkat jak vynikajících výsledků, tak i postupů a procesů, které vedou k jejich dosažení. 
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Záměrem je zrealizovat zlepšování organizace a porozumět změnám, které jsou k tomu 

nutné. V konečném důsledku benchmarking vede: 

• k lepšímu rozhodování (díky získání lepších informací), 

• ke stanovení náročnějších cílů, 

• ke zvýšení spokojenosti zákazníků, 

• k úsporám nákladů. 

Celkově tedy benchmarking vede ke zlepšení konkurenceschopnosti organizace. [4] 

2.3. Využití a smysl benchmarkingu 

Benchmarking je možné využít jako metodu ke zlepšování a dosahování 

dokonalosti, k tomu je nezbytné určit si oblasti a ukazatele, které budou porovnávány 

s nejlepšími dosaženými ukazateli v daném oboru podnikání. Srovnávány jsou ukazatele, 

které jsou strategické v daném oboru podnikání. Pro podnik je podstatné aby v nich 

dosahoval stejných nebo i lepších výsledků. Po vyhodnocení srovnání ukazatelů následují 

opatření k jejich zlepšení, které se rozpracují do jednotlivých procesů. Zlepšování se 

opakuje a vytváří se tak předpoklady k dosažení excellence v řízení a dosahování výsledků. 

K získání informací pro porovnání můžeme využít výroční zprávy, odbornou literaturu, 

výměnu nebo zakoupení informací u specializovaných firem apod. [5] 

Smyslem benchmarkingu je: 

• zjištění pozice organizace ve srovnání s ostatními z hlediska výstupů, tzn. výsledků 

služeb zákazníkům, 

• zjištění výkonnosti organizace z hlediska vstupů, tzn. personálu, financí a dalších 

zdrojů a jaká je úroveň služeb, které pomocí nich zajišťuje, 

• zjištění rezerv v organizaci a poznání, jak některé věci dělají ostatní. 

Účelem postupu je vymezit rozdíly a ty pak využít ke zlepšení vybraných oblastí. 

Benchmarking je především proces zdokonalování, je proto důležité využít každou 

získanou informaci ke zlepšení poskytovaných služeb. [6] 
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2.4. Typy bencharkingu 

V praktickém využití benchmarkingu se při hledání postupů a procesů využívá 

kombinace několika typů. Benchmarking můžeme podle uplatněného přístupu dělit na 

jednotlivé typy, kterými jsou [2] [6]: 

Strategický benchmarking (porovnávání strategií) 

Strategický benchmarking využívá organizace ve snaze zlepšit svou činnost a to 

tak, že zkoumá dlouhodobé strategie a přístupy lépe fungujících organizací dosahujících 

úspěchu. Tento typ není jednoduchý  a jeho výsledky se projevují až po delším časovém 

období. Před tím, než se organizace rozhodne provést strategický benchmarking, je 

důležité aby došlo k důkladnému porovnání výkonů. 

Výkonový benchmarking (porovnání výkonů) 

Tento typ benchmarkingu používá organizace pro přímé porovnání a měření 

výkonových parametrů. Výkonový benchmarking je kvůli důvěrnosti informací vhodné 

provádět pomocí obchodních asociací a třetích stran. Jedná se o nejběžnější formu 

benchmarkingu a může se považovat za východisko pro postupy zaměřující se na celkový 

chod organizace. 

Procesní benchmarking 

Procesní benchmarking se používá v případě, chce-li organizace zlepšit zásadní 

procesy a činnosti uvnitř organizace. Tato forma benchmarkingu se provádí mezi 

organizacemi provádějící stejnou práci nebo poskytující stejné služby s nejlepšími 

praktickými postupy. K tomu aby se mohlo provést porovnání a rozbor, je nutné vytvořit 

procesní mapy pracovních postupů. 

Druhový (funkční) benchmarking 

Cílem druhového benchmarkingu je nalézt způsob, jakým lze zlepšit obdobné 

funkce nebo pracovní postupy organizace. K porovnání využívá organizace své protějšky 

vybrané z různých oblastí podnikatelského sektoru. Smyslem je nalézt inovační možnosti, 

které by vedly ke zlepšování, či k radikální změně k lepšímu. 
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Vnitřní, vnější a mezinárodní benchmarking 

V případě vnitřního benchmarkingu jsou zkoumány různé subjekty v rámci jedné 

organizace. Výhodou je jednoduchost získávání informací obsahujících i citlivé údaje, 

pomocí kterých je možné vytvořit standardizovaná data. Přestože lze tento typ 

benchmarkingu provést poměrně rychle, je málo pravděpodobné, že z tohoto postupu 

nastane nějaké radikální zlepšení. 

Vnější benchmarking je velmi podobný jako vnitřní benchmarking, avšak na rozdíl 

od něj umožňuje učit se od špičkových organizací. V žádném případě ale nelze přejímat 

všechny praktické postupy od ostatních institucí. 

U mezinárodního benchmarkingu se partneři k porovnání vybírají z různých zemí 

vzhledem k nadnárodní povaze služeb nebo organizace. 

2.5. Benchmarkingový cyklus 

Benchmarking je opakující se proces rozdělený do sedmi po sobě následujících kroků [6]: 

1. Výběr činností nebo oblastí benchmarkingu  - tato služba nebo činnost musí být 

měřitelná. Základem výběru může být např. velký počet stížností a reklamací, 

vysoké náklady či jiné problémy ve výkonu. 

2. Vypracování profilů služeb - umožňuje lépe porozumět službě nebo činnosti, pro 

kterou má být benchmarking proveden.   

3. Sběr a analýza dat o výkonu - sběr dat o službě může být časově náročný, podle 

toho o jakou službu se jedná a jak snadno se dají data získat. Tyto data se posléze 

analyzují. 

4. Stanovení pásma výkonu – po dokončení analýzy dat následuje stanovení pásma 

dobrých nebo přijatelných výkonů. Tento krok slouží ke zjištění, kdo má nejlepší 

výkon nebo patří k těm nejlepším. 

5. Identifikace nejlepších postupů – jako nejlepší postup je považována metoda 

poskytování služby založená na hodnotách, které spadají do pásma výkonu. 

Nejvhodnější postupy se stanoví pomocí kombinace nákladů nebo kvality. 

6. Vypracování strategií pro porovnání – spočívá v prostudování nejlepších postupů, 

popřípadě provést jejich úpravu a přizpůsobit je možnostem dané organizace.  
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7. Vyhodnocení výsledků a procesů – posledním krokem je sledování nově 

zavedeného postupu abychom zjistili, jestli došlo ke zlepšení hodnot výkonu 

programu nebo služby. Výsledné hodnoty zpočátku nemusí odpovídat požadavkům, 

protože může trvat delší dobu než se nový postup usadí. 
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3. Charakteristika vybraných obchodních bank 

Tato kapitola obsahuje stručné informace o vybraných bankách. Základní 

informace byly čerpány z webových stránek jednotlivých bankovních institucí. V této 

bakalářské práci nebudou porovnávány všechny banky působící na českém trhu ale bylo 

vybráno celkem 10 nejznámějších bank, kterými jsou: 

• Česká spořitelna, a. s. 

• Československá obchodní banka, a. s. 

• Komerční banka, a. s. 

• UniCredit Bank Czech repubublic, a. s 

• GE Money Bank, a. s. 

• Raiffeisenbank, a. s. 

• Air Bank, a. s.  

• Fio banka, a. s. 

• mBank (BRE Bank S.A., organizační složka podniku) 

• ZUNO BANK AG, organizační složka 

3.1. Česká spořitelna, a. s. 

Česká spořitelna (dále jen ČS) zahájila svou činnost v roce 1825 jako Spořitelna 

Česká, jako akciová společnost působí od roku 1992. ČS je členem Erste Group, která je 

předním zprostředkovatelem finančních služeb v oblasti střední a východní Evropy. ČS se 

zaměřuje na drobnou klientelu, malé a střední firmy a na města a obce. V další řadě 

poskytuje služby také v oblasti finančních trhů a ve financování velkých korporací. Na 

českém kapitálovém trhu je ČS významným obchodníkem s cennými papíry.  [7] 

3.2. Československá obchodní banka, a. s. 

Československá obchodní banka (dále jen ČSOB) vznikla v roce 1964 jako banka 

poskytující služby v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. 

V roce 1999 se vlastníkem ČSOB stala belgická KBC Bank a v roce 2000 převzala ČSOB 

Investiční a poštovní banku. KBC Bank se pak v roce 2007 odkoupením minoritních 

podílů stala jediným akcionářem ČSOB. V retailovém bankovnictví vystupuje ČSOB pod 

dvěma obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna. Mezi klienty, kterým 
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poskytuje své produkty a služby patří fyzické osoby, malé a střední podniky a komorátní a 

institucionální klienti. ČSOB nabízí jak své produkty a služby tak i produkty a služby celé 

skupiny ČSOB. Kromě bankovních služeb poskytuje také pojistné a penzijní produkty, 

financování bydlení, kolektivní investování a správu majetku a další specializované služby. 

Služby klientům jsou poskytovány prostřednictvím poboček ČSOB, Finančních center 

Poštovní spořitelny a také obchodních míst České pošty. [8] 

3.3. Komerční banka, a. s. 

Komerční banka (dále jen KB) je přední bankovní institucí v České republice a 

v regionu střední a východní Evropy. Je mateřskou společností Skupiny KB a součástí 

mezinárodní skupiny Société Générale. Historie KB sahá do roku 1990, kdy byla založena 

jako státní instituce a od roku 1992 působí jako akciová společnost. Od roku 2001 je 

vlastníkem státního 60% podílu v Komerční bance Société Générale a v roce 2006 koupila 

zbývající 60% podíl v Modré pyramidě a získala tak plnou kontrolu nad největší stavební 

spořitelnou v České republice. Od 31. 12. 2010 rozšířila KB svou činnost na Slovensku 

sloučením Komerční banky s Komerční bankou Bratislava. KB nabízí širokou škálu služeb 

v oblasti retailového podnikového a investičního bankovnictví a také další specializované 

služby, kterými jsou penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry 

a pojištění. [9] 

3.4. UniCredit Bank Czech republic, a. s.  

UniCredit Bank je výkonná, vysoce postavená banka ve střední a východní Evropě. 

Na českém trhu působí od roku 2007 a vznikla spojením dvou samostatných bankovních 

domů HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank poskytuje své produkty a služby 

jak firemním zákazníkům, tak i privátním klientům. Banka poskytuje služby v oblasti 

privátního bankovnictví, cenných papírů, kreditních karet, hypoték a mimo to i služeb pro 

zákazníky působící v oborech svobodných povolání jako jsou soudci, lékaři, advokáti 

apod. [10] 

3.5. GE Money Bank, a. s. 

Historie GE Money bank (dále jen GE) sahá do roku 1982, kdy Thomas Alva 

Edison spojil svou společnost Edison General Electric Company a Thomas-Houston 
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Electric Company, jejichž spojením vznikla General Electric Company (GE). V České 

republice působí  skupina GE Money od roku 1997 a je složena ze dvou hlavních 

společností, kterými jsou GE Money Bank a GE Money Auto a v současnosti je jednou 

z největších světových firem. Produkty a služby, které GE poskytuje svým klientům jsou 

např. osobní půjčky, podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty, hypotéky, investiční 

produkty, úvěrové pojištění a leasing automobilů. [11] 

3.6. Raiffeisenbank, a. s. 

Raiffeisenbank (dále jen RB) působí na bankovním trhu v České republice od roku 

1993. V letech 2006 – 2008 proběhlo spojení RB s eBankou. S 51 % je majoritním 

akcionářem rakouská Raiffeisen Bank International AG, která v roce 2010 vznikla 

spojením Raiffeisen International a části RZB. Mezi další akcionáře RB patří 

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien AG (24 %) a RB Prag-Beteiligungs GmbH 

(25 %). Majoritní vlastník Raiffeisen Bank International je RZB, která vlastní 78,5 % a se 

zbývající částí se volně obchoduje. RB nabízí svým klientům, kterými jsou soukromé 

osoby i podnikatelé. Své služby a produkty poskytuje prostřednictvím více než 120 

poboček, klientských center, specializovaných hypotečních center a také osobních a 

firemních poradců. [12] 

3.7. Air Bank, a. s. 

Air Bank nabízí své služby zákazníkům od roku 2011 a je členem skupiny PPF, 

která je jednou z největších investičních a finančních skupin v oblasti střední a východní 

Evropy. Tato banka se zaměřuje na poskytování finančních služeb drobné klientele 

prostřednictvím internetového bankovnictví a vlastní pobočkové sítě.  [13] 

3.8. Fio banka, a. s. 

Fio banka je nová česká banka, navazující na Finanční skupinu Fio, která byla 

založena v roce 1993. Od roku 1996 skupina působila jako družstevní záložna, jejíž činnost 

se postupně v letech 1997-2009 rozšiřovala do různých zemí světa. V roce 2010 získala 

burzovní společnost bankovní licenci a stala se Fio bankou a od 1.9. 2010 nabízí kromě 

investičních služeb také tradiční bankovní produkty. Vlastníkem Fio banky je společnost 

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a. s. . Fio banka nabízí širokou škálu produktů, 
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které se dělí na poskytování bankovních služeb (např. běžné, spořící nebo termínované 

účty, provádění platebního styku nebo poskytování úvěrů) a zprostředkování obchodů 

s cennými papíry. V této oblasti se Fio banka řadí mezi největší české obchodníky 

s cennými papíry, zaměřující se na drobnou klientelu. [14] 

3.9. mBank 

mBank vznikla v roce 2000 jako retailová divize BRE Bank SA a je členem 

skupiny Commerzbank. Prvotní model mBank byl zaměřen na pohodlný způsob 

komunikace s bankou, první virtuální banka byla založena v Polsku a byla jednou 

z prvních ve střední Evropě. V roce 2007 vstoupila mBank na český trh a v současné době 

je leaderem v retailovém a internetovém bankovnictví.  Produkty poskytované bankou jsou 

osobní, podnikatelské a spořící účty, platební karty, hypotéční úvěry, spotřebitelské půjčky 

a kreditní karty. Služby klientům poskytuje mBank prostřednictvím finančních center, 

které se nacházejí ve větších městech a mKIOSKŮ situovaných ve velkých obchodních 

centrech. [15] 

3.10. ZUNO BANK AG, organizační složka 

ZUNO BANK AG (dále jen Zuno) je novou bankou, která v České republice 

zahájila svou činnost v roce 2010. Za jejím vznikem stojí silná bankovní skupina 

Raiffeisen Bank International. Banka Zuno je modelem online banky, která funguje 

v několika zemích a byla založena za účelem jednoduššího a modernějšího bankovnictví. 

Předmětem podnikání je přijímání vkladů, poskytování úvěrů, provádění platebního styku 

a vydávání a správa platebních prostředků. [16] 

 

  



Michaela Foltýnová: Benchmarking vybraných obchodních bank 

2012                                                                                                                                      12 
 

4. Benchmarking vybraných obchodních bank 

K tomu, aby mohl být benchmarking zpracován, musí být stanoveny určitá 

hodnotící kritéria. Jednotlivé banky budou porovnávány na základě modelového klienta 

podle kritérií hodnotící klientský pohled, kterými jsou: 

• K1 - Náklady na vedení běžného účtu 

• K2 - Úrok na spořícím účtu 

• K3 - Náklady spojené s čerpáním úvěrových produktů 

• K4 - Rozsáhlost pobočkové sítě 

• K5 - Kvalita webových stránek 

4.1. Charakteristika klienta 

Tento klient chce za vedení běžného účtu zaplatit maximální měsíční poplatek 250 

Kč včetně všech služeb spojených s jeho využíváním.  K účtu požaduje embosovanou 

kartu a přeje si, aby výběry z bankomatu příslušné banky byly zdarma. V průměru provede 

2 výběry hotovosti z bankomatu své banky v minimální výši 2 000 Kč. V zájmu klienta je 

také možnost využívání všech služeb přímého bankovnictví (internetové, telefonní a 

mobilní bankovnictví) a předpokládá, že zprostředkování těchto služeb bude zahrnuto 

v ceně účtu. Na jeho účet bude měsíčně přijata minimálně 1 příchozí platba. Klient provede 

průměrně za měsíc 2 platby prostřednictvím internetového bankovnictví a 2 platby přes 

telefonní bankovnictví. Jeho měsíční objem bezhotovostních transakcí bude v průměru 

6 000 Kč. Dále požaduje, aby mu byl měsíčně zasílán elektronický výpis z účtu. 

V oblasti spoření chce klient na spořicí účet vložit částku 150 000 Kč a chtěl by mít 

ke svým finančním prostředkům přístup kdykoliv dle vlastní potřeby. Výše úroku by 

neměla být nižší než 1,5 % p. a.. Klient chce vložené finanční prostředky zhodnocovat po 

dobu 3 let. 

U úvěrových produktů klient požaduje nezajištěný bezúčelový úvěr ve výši 100 000 

Kč, který chce splácet 6 let. Akceptovaná výše RPSN je maximálně 20%. Pro klienta jsou 

důležité náklady spojené s čerpáním úvěru. 
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4.2. Náklady na vedení běžného účtu (K1) 

Každá banka nabízí klientům běžný účet, který se u jednotlivých bank liší cenou za 

vedení účtu, složením služeb a výší poplatků za tyto služby. Budeme tedy zjišťovat, která 

banka dokáže nabídnout klientovi nejvhodnější běžný účet, tak aby co nejlépe vyhovoval 

jeho požadavkům.  

Česká spořitelna, a. s. může našemu klientovi nabídnout Osobní účet ČS, k tomuto 

účtu banka nabízí doplňující balíček služeb Standard, Plus nebo Speciál. Klient má 

možnost si svůj účet sestavit podle svých potřeb. Ceny balíčků Standard, které banka 

nabízí k Osobnímu účtu ČS jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Program Standard nabízí produkty a služby, kterými jsou kontokorent, debetní 

karty, SERVIS 24, výběry z bankomatů zdarma, SMS servis zdarma a zdarma platby 

v rámci České spořitelny. Dále si klient může ke svému Osobnímu účtu vybrat služby 

z programu Plus, který nabízí embosovanou debetní kartu, platby v rámci ČR zdarma nebo 

spořící plán, který nabízí speciální úročení. Ceny balíčků programu Plus jsou uvedeny 

v příloze č. 2.  

Klient ke svému účtu požaduje embosovanou kartu, výběry z bankomatu České 

spořitelny zdarma a možnost využití služeb přímého bankovnictví. Z programu Standard 

budou tedy využity 2 služby, které spadají do kategorie Standard II. Za tento balíček bude 

klientovi účtováno 69 Kč. Dále klient požaduje embosovanou kartu, která je součástí 

programu Plus. Z tohoto programu bude vybrán program Plus I, za který bude klientovi 

přiúčtováno 159 Kč. Za vedení účtu klient zaplatí měsíčně 228 Kč a všechny ostatní 

požadované služby získá zdarma. Česká spořitelna nabízí Program výhod, určený 

klientům, kteří využívají její produkty  a služby. Díky tomuto programu bude pro našeho 

klienta snížen měsíční poplatek za vedení účtu o 10%. Celkově tedy klient za veden účtu 

zaplatí 205,20 Kč. Podmínkou získání výhody je aktivní využívání účtu. 

Nejvhodnějším účtem pro navoleného klienta u Československé obchodní banky, 

a. s. je Aktivní konto. K tomuto kontu klient získá  zdarma mezinárodní embosovanou 

platební kartu. V ceně konta jsou služby internetového bankovnictví – ČSOB 

InternetBanking 24, telefonní bankovnictví –  ČSOB Linka 24 a mobilní bankovnictví – 

ČSOB Mobil 24. Aktivní konto nabízí klientovi měsíčně 5 příchozích plateb zdarma a 10 



Michaela Foltýnová: Benchmarking vybraných obchodních bank 

2012                                                                                                                                      14 
 

odchozích plateb prostřednictvím služby ČSOB InternetBanking 24, odchozí platby 

realizované ČSOB Linkou 24 stojí 10 Kč za účetní položku. Cena konta je 100 Kč, pokud 

je klientovi zasílán elektronický výpis, pak je cena konta 90 Kč. 

Komerční banka, a. s. nabízí klientovi MůjÚčet. Jedná se o běžný účet v Kč, ke 

kterému klient dostane zdarma mezinárodní debetní embosovanou kartu s cestovním 

pojištěním. Klient má možnost využívat služby internetového bankovnictví -  MojeBanka, 

telefonního bankovnictví - Expresní linka a mobilního bankovnictví - Mobilní banka. 

Všechny tyto služby má klient v ceně. Výběry z bankomatů Komerční banky může mít 

klient rovněž zdarma, pokud provede platbu kartou, tzn. 1 platba kartou u obchodníka = 1 

výběr z bankomatu KB zdarma, v jiném případě zaplatí poplatek za výběr ve výši 5 Kč. 

Příchozí platby jsou zdarma, odchozí platby prostřednictvím služby Moje Banka jsou 

účtovány částkou 6 Kč za účetní položku a přes Expresní linku je to 14 Kč za položku. 

Měsíční poplatek za vedení účtu je 68 Kč, klient však může využít koncept „Moje 

Odměny“, kdy může při splnění stanovených podmínek získat zpět až 50 % poplatku. 

Elektronický výpis je klientovi zasílán jednou měsíčně zdarma. 

UniCredit Bank, a. s. může klientovi nabídnout konto MOZAIKA, k tomuto účtu 

má klient možnost pořízení embosované debetní karty. Všechny výběry z bankomatů 

UniCredit Bank jsou zdarma. Součástí konta jsou služby přímého bankovnictví, tzn. 

internetové bankovnictví – Online Banking, telefonní bankovnictví – Telebanking a 

mobilní bankovnictví – GSM Banking. Tyto služby jsou zahrnuty v měsíčním poplatku za 

vedení konta. Klient má možnost 5 nebo 10 příchozích a odchozích plateb zdarma, 

provedených elektronicky nebo prostřednictvím služby Telebanking. Měsíční poplatek za 

vedení konta MOZAIKA je 119 Kč včetně výpisu z účtu, který je klientovi zasílán poštou 

zdarma. 

Nejvhodnější běžný účet pro našeho klienta od GE Money Bank, a. s. je účet 

Genius Aktiv. K tomuto účtu klient obdrží embosovanou platební kartu zdarma. Má 

možnost zdarma využívat služby internetového bankovnictví – Internet Banka, mobilního 

bankovnictví – Mobil Banka a telefonního bankovnictví – Telefon Banka. Zdarma má 

klient také výběry z bankomatu GE Money Bank a všechny příchozí platby a odchozí 

platby prostřednictvím internetového a telefonního bankovnictví. Veškeré tyto služby 
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klient získá a může využívat za jeden měsíční poplatek 129 Kč, včetně elektronického 

výpisu zasílaného zdarma. 

Běžný účet, který našemu klientovi nabízí Raiffeisenbank, a. s. je eKonto extra. 

Součástí konta je embosovaná platební karta, za jejíž správu klient zaplatí měsíční poplatek 

40 Kč. Klient má možnost využívat internetové, telefonní a mobilní bankovnictví také za 

cenu 40 Kč za měsíc. Co se týče výběrů za bankomatů Raiffeisenbank, má klient první dva 

výběry v měsíci zdarma, za každý další výběr zaplatí poplatek 9,90 Kč. Odchozí platby 

přes internetové bankovnictví je účtováno částkou 4 Kč za účetní položku a přes telefonní 

bankovnictví je to 14 Kč za položku, všechny příchozí platby jsou zdarma. Měsíční 

poplatek za vedení eKonta extra je 29 Kč, elektronické výpisy jsou klientovi zasílány 

zdarma.  

Air Bank, a. s. nabízí klientovi tzv. Malý nebo Velký tarif. U Malého tarifu neplatí 

klient žádný měsíční poplatek ale platí pouze za jednotlivé služby. Odchozí platby 

prostřednictvím internetového a telefonního bankovnictví v rámci Air Bank jsou zdarma, 

v případě platby do jiné banky zaplatí klient 5 Kč za položku. Výběry z bankomatů Air 

Bank jsou zdarma.. V případě Velkého tarifu zaplatí klient jeden paušální poplatek ve výši 

150 Kč a všechny běžné služby  má v ceně. U obou tarifů jsou zdarma poskytovány služby 

internetového a telefonního bankovnictví, službu mobilního bankovnictví banka 

neposkytuje. 

Bankovní účet, který nabízí Fio banka, a. s. je FIO osobní účet, klient má možnost 

k němu získat embosovanou platební kartu za měsíční poplatek 25 Kč. Měsíčně má klient 

10 výběrů z bankomatů Pharro zdarma, každý další výběr je účtován poplatkem 6 Kč. Fio 

banka k tomuto účtu poskytuje zdarma internetové bankovnictví – Internetbanking a 

mobilní bankovnictví - Smartbanking, službu telefonního bankovnictví neposkytuje. 

Zřízení a vedení FIO osobního účtu je zdarma, stejně jako příchozí a odchozí platby 

prostřednictvím služeb Internetbanking a Smartbanking. Zdarma je rovněž zasílání 

elektronického výpisu. 

Běžný účet, který klientovi nabízí mBank je mKonto. Měsíční poplatek za vedení 

účtu je 0 Kč a klient k němu získá zdarma embosovanou platební kartu. Služby 

internetového, telefonního a mobilního bankovnictví jsou poskytovány zdarma. Odchozí 
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platby prostřednictvím internetového bankovnictví jsou zdarma, odchozí platby přes 

telefonní bankovnictví jsou zpoplatněny částkou 20 Kč. Poplatky za výběr z bankomatu 

mBank se odvíjí od celkového měsíčního objemu bezhotovostních transakcí platební či 

kreditní kartou. Poplatky za výběry z bankomatu jsou uvedeny v příloze č. 3. 

ZUNO BANK AG,  nabízí klientovi tzv. Účet. Účet od ZUNO je veden zdarma, 

za výběr z bankomatu zaplatí klient poplatek 18 Kč za výběr. Příchozí a odchozí platby 

přes internet jsou zdarma, platby přes telefon stojí 30 Kč. K účtu klient získá embosovanou 

debetní kartu a elektronický výpis z účtu zdarma. 

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny poplatky za služby u jednotlivých běžných 

účtů a výsledné náklady na vedení účtu pro navoleného klienta. 

Tabulka č. 1:Přehled parametrů jednotlivých běžných účtů a výsledné náklady na jejich vedení 

Složení 
služeb 

běžného 
účtu 

  
Běžný účet 

ČS ČSOB KB 
UniCredit 

Bank 

GE 
Money 
Bank 

Raiffeis
enbank 

mBank ZUNO 

Osobní 
účet ČS 

Aktivní 
konto 

MůjÚčet 
konto 

MOZAIK
A 

Genius 
Aktiv 

eKonto 
extra 

mKonto účet 

Měsíční 
polatek za 
vedení účtu 
[Kč] 

205,20 1) 90 2) 68 119 129 29 0 0 

Embosovaná 
karta [Kč] 

0 0 0 0 0 40 0 0 

Elektronické 
výpisy [Kč] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Služby 
přímého 
bankovnictv
í [Kč] 

0 0 0 0 0 40 0 0 

Příchozí 
platby [Kč] 

0 0 3) 0 0 0 0 0 0 

Odchozí 
platba 
telefon [Kč] 

0 20 28 0 0 28 40 60 
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Odchozí 
platba 
internet [Kč] 

0 0 4) 12 0 0 8 0 0 

Výběr z 
bankomatu 
[Kč] 

0 0 5) 0 6) 0 0 0 7) 9 8) 36 

Náklady na 
vedení účtu 
[Kč] 

205,20 110 108 119 129 145 49 96 

Zdroj: vlastní zpracování 

1) při aktivním využívání účtu získá klient slevu 10% z měsíčního poplatku za vedení běžného účtu 

2) cena konta s výpisy z účtu zasílanými elektronickou formou 

3) 5 příchozích plateb měsíčně je zdarma 

4) 10 odchozích plateb měsíčně je zdarma 

5) 10 výběrů z bankomatu ČSOB měsíčně zdarma 

6) 1 platba kartou u obchodníka = 1 výběr z bankomatu KB zdarma 

7) první 2 výběry měsíčně z bankomatu Raiffeisenbank zdarma, každý další výběr 9,90 Kč  

8) poplatky za výběr z bankomatu jsou uvedeny v tabulce č. 4 

Z tabulky lze vyčíst, že nejlepší variantou pro navoleného klienta je mKonto od 

mBank, naopak nejméně výhodný běžný účet je Osobní účet ČS od České spořitelny, a. s.. 

Jedním z klientových požadavků bylo využívání všech služeb přímého bankovnictví, 

tomuto požadavku nevyhovuje Air Bank, a. s., která neposkytuje služby mobilního 

bankovnictví a Fio banka, a. s., která nenabízí služby telefonního bankovnictví. 

4.3. Úrok na spořícím účtu (K2) 

 U dalšího kritéria budeme zjišťovat, která z porovnávaných bank nabízí klientovi 

nejvhodnější spořicí produkt, s co nejvyšším zhodnocením.  

Spořicí účet, který nabízí Česká spořitelna, a. s. soukromé klientele je Šikovné 

spoření ČS. Jedná se o spořicí účet v české měně, který slouží k pravidelnému ukládání a 

zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků klienta. Tyto prostředky nejsou 

vázané a tudíž je má klient neustále k dispozici. Jednou z podmínek založení je složení 

počátečního vkladu ve sjednané výši, klient má možnosti při založení vložit i mimořádný 

vklad. Založení a vedení účtu je zdarma a není nutné vlastnit žádný další účet. Pravidelná 

částka, kterou může klient vkládat je v rozmezí od 300 Kč do 5 000 Kč. V příloze č. 4 je 
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uvedeno zhodnocení vložených částek na spořicí účet. Klientův  vklad bude úročen sazbou 

1,75%. Po roce spoření klient získá výnos 2 625 Kč. Po třech letech získá úrok ve výši 

7 875 Kč. 

Nejvhodnější účet Československé obchodní banky, a. s. je ČSOB Spořicí účet 

s prémií. Jde o spořicí účet, který je kombinací výhod klasického spořicího účtu a 

terminovaného vkladu. Vedle základního úroku získá klient navíc úrokovou prémii po celé 

prémiové období , tj. 6 měsíců. Účet je veden zdarma, klient má finanční prostředky 

k dispozici a peníze může vkládat kdykoliv v hotovosti nebo převodem z běžného účtu. 

Minimální počáteční vklad je 5 000 Kč. Náš klient požaduje výši úroku minimálně 1,5%. 

U ČSOB Spořicího účtu může mít roční úrokovou sazbu 1%, musí ale vlastnit běžný účet u 

Československé obchodní banky a k této sazbě je mu připočtena fixní prémiová sazba 

0,5%. Celkový úrok je pak 1,5%. V tomto případě by náš klient po roce spoření získal úrok 

2 250 Kč a po třech letech by částka činila 6 750 Kč. 

 Komerční banka, a. s. tomuto klientovi nabízí Perfektní spoření, u kterého 

garantuje úrokovou sazbu po celou dobu trvání. Na Perfektní spoření může klient uložit 

libovolnou částku, minimálně však 5 000 Kč na dobu 2, 3, 4 nebo 5 let. Založení, vedení i 

zrušení účtu je zdarma, bez nutnosti založení běžného účtu. Úroky z vkladu se připisují a 

klient je má k dispozici každé 3 měsíce. Tyto úroky může klient využívat podle vlastní 

potřeby a to formou výběru v hotovosti nebo převodem na účet. Zhodnocení vložené 

částky v jednotlivých letech spoření je uvedeno v příloze č. 5. Klientův počáteční vklad 

150 000 Kč bude podle hodnot v tabulce zhodnocen úrokovou sazbou ve výši 1,6% p. a.. 

Po roce spoření získá klient částku 2 400 Kč. Po třech letech spoření získá výnos 7 200 Kč. 

Vhodný spořicí účet pro našeho klienta od Unicredit Bank, a. s. je Spořicí účet 

PRIMA, který nabízí zajímavé zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. 

Založení i vedení spořicího účtu je zdarma a klient má okamžitý přístup k penězům. 

Vklady do 500 000 Kč jsou úročeny sazbou 2,5%, částka přesahující 500 000 Kč je 

úročena sazbou 1,6%. Počáteční vklad 150 000 Kč bude tedy úročen sazbou 2,5% a klient 

po roce spoření dostane částku 3 750 Kč. Po třech letech spoření získá úrok ve výši 11 250 

Kč. 
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Spořicí účet od Raiffeisenbank, a. s., který vyhovuje požadavkům klienta je 

eKonto Flexi. Jedná se o spořicí účet s výpovědní lhůtou, který nabízí výhodné zhodnocení 

vložených finančních prostředků. U eKonta Flexi s výpovědní lhůtou 21 dní má klient 

možnost získat úrokovou sazbu až 2,1% p.a. pro všechny vklady do 5 mil. Kč. Úroková 

sazba se skládá ze základní sazby 1,1% a bonusového úroku 1%, který klient získá, pokud 

aktivně využívá běžný účet v Raiffeisenbank. Podmínkou zřízení je tedy založení a užívání 

běžného účtu eKonto. V příloze č. 6 jsou uvedeny sazby pro zhodnocení jednotlivých 

vložených částek. Protože klient požaduje minimální úrok 1,5%, musel by tedy mít zřízen 

běžný účet eKonto, který by aktivně využíval. V tomto případě by měl po roce spoření 

výnos 3 150 Kč a po třech letech 9 450 Kč. 

 Air Bank, a. s. může klientovi nabídnout Spořicí účet , u kterého garantuje jedno 

z nejvyšších zhodnocení na trhu. Air Bank má na spořicím účtu v korunách TOP3 garanci, 

tzn. že dává klientům garanci toho, že úroková sazba na spořicím účtu bude vždy mezi 

třemi nejvyššími na bankovním trhu. Spořicí účet je založen a veden zdarma a klient své 

peněžní prostředky může kdykoliv využít. Vklady na účet jsou zhodnoceny fixní úrokovou 

sazbou 2,5%. Klient při vkladu 150 000 Kč získá po roce spoření 3 750 Kč a po třech 

letech bude výnos 11 250 Kč. 

 ZUNO BANK AG nabízí klientům tzv. Spoření. U tohoto účtu může klient 

provádět vklady a výběry bez poplatků a kdykoliv. Všechny vklady jsou úročeny sazbou 

2%. Náš klient tedy po roce spoření dostane částku 3 000 Kč, po třech letech spoření bude 

výnos činit 9 000 Kč. 

Tabulka č. 2 zobrazuje výnos pro klienta po třech letech spoření u spořicích účtů 

jednotlivých bank. 

Tabulka č. 2:Výnos pro klienta u jednotlivých spořicích účtů 

  

Spořicí účet 

ČS ČSOB  KB 
UniCredit 

Bank 
Raiffeisen

bank 
Air 

Bank 
ZUNO 

Šikovné 
spoření 
ČS 

ČSOB 
Spořicí 
účet s 
prémií 

Perfektní 
spoření 

Spořicí 
účet 

PRIMA 

eKonto 
Flexi 

Spořicí 
účet 

Spoření 

Úrok [p.a.] 1,75% 1,50% 1,60% 2,50% 2,10% 2,50% 2% 



Michaela Foltýnová: Benchmarking vybraných obchodních bank 

2012                                                                                                                                      20 
 

Výnos pro 
klienta 
[Kč] 

7875 6 750 7200 11250 9450 11250 9000 

 Všechny tyto banky splňují klientův požadavek, týkající se minimální výše úročení 

1,5%.  Tomuto požadavku nevyhovují GE Money Bank, a. s. s výší úročení 1,4%, Fio 

banka, a. s. s úročením 1,25% a mBanka, která nabízí úročení pouze 0,4%. 

 Lze vyčíst, že největší zúročení vložené částky získá klient u Spořícího účtu 

PRIMA od UniCredit Bank, a. s. a Spořicího účtu od Air Bank, a. s., naopak nejmenší 

zúročení nabízí Perfektní spoření od Komerční Banky, a. s.. 

4.4. Náklady spojené s čerpáním úvěrových produktů (K3) 

V tomto příkladu budeme porovnávat výši nákladů spojených s čerpáním úvěru u 

jednotlivých bank.  

Česká spořitelna, a. s. klientovi nabízí produkt Půjčka, který je určen pro občany 

ČR s trvalým pobytem na území ČR a cizí státní příslušníky s povolením k trvalému 

pobytu na území ČR. Klient může čerpat až 600 000 Kč bez toho, aby musel prokazovat 

účel půjčky. Peníze jsou klientovi převedeny na účet nebo vyplaceny v hotovosti v plné 

výši a bez zajištění. Klient má možnost úvěr splácet až po dobu 7 let. Za správu a vedení 

úvěrového účtu zaplatí 59 Kč měsíčně a dále také zřizovací poplatek ve výši 1% 

z poskytnuté hodnoty úvěru, který se vybírá při podpisu smlouvy. Výše RPSN Půjčky při 

splatnosti 6 let ve výši 100 000 Kč je 14,60% p.a.. 

V nabídce Československé obchodní banky, a. s. je ČSOB Půjčka na cokoliv. 

Tato půjčka je určena pro občany starší 18 let, který již má nebo si zřídí ČSOB Konto nebo 

ČSOB Aktivní konto. Jedná se o bezúčelovou půjčku na cokoliv s dobou splatnosti od 1 

roku až do 7 let, jejíž výše se může pohybovat v rozmezí od 20 000 Kč až do 600 000 Kč. 

Mezi poplatky spojené s poskytnutím úvěru patří jednorázový poplatek za zpracování 

úvěru ve výši 1% z výše úvěru, dále zaplatí za správu úvěru měsíční částku 59 Kč, za 

inkaso splátky 6 Kč a v neposlední řadě poplatek 50 Kč za vedení ČSOB Konta. Výše 

RPSN u ČSOB Půjčky na cokoliv je 17,32% p.a.. 

Osobní úvěr od Komerční banky, a. s. je určen občanům ČR, cizincům s trvalým 

pobytem v ČR nebo občanům členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo 
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trvalému pobytu v ČR. Jedná se o hotovostní nebo bezhotovostní úvěr v rozmezí od 30 000 

Kč do 2 500 000 Kč s dobou splatnosti maximálně 6 let, určena výhradně pro osobní 

nepodnikatelské účely. Půjčka se splácí vždy z běžného účtu u Komerční banky. Za 

zpracování žádosti o úvěr zaplatí klient jednorázový poplatek ve výši 0,8% z objemu 

poskytnutého úvěru a za vedení úvěru 80 Kč měsíčně. Výše RPSN u Perfektní půjčky je 

14% p.a.. 

Mezi osobní úvěry, které nabízí klientům Unicredit Bank, a. s. patří Presto půjčka. 

Tato bezúčelová půjčka je určena občanům ČR nebo cizincům starším 18 let s trvalým 

pobytem na území ČR. Výše úvěru se může pohybovat v rozmezí od 30 000 Kč do 

500 000 Kč, doba splácení je od 1 až do 7 let. Banka nevyžaduje zajištění až do výše 

250 000 Kč.  Za poskytnutí úvěru zaplatí klient 1000 Kč jednorázově a za jeho správu a 

vedení 150 Kč měsíčně. RPSN u Presto půjčky je 23,30%. 

GE Money Bank, a. s. nabízí klientům Expres půjčku, kterou může získat osoba 

starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR a trvalým zdrojem příjmu. Klient si může 

vypůjčit částku od 30 000 Kč do 600 000 Kč. Podle finanční situace si může klient zvolit 

výši splátek a dobu splácení rozložit až na 96 měsíců. Jednou z podmínek poskytnutí úvěru 

je běžný účet vedený u GE Money Bank za jehož správu zaplatí klient 59 Kč měsíčně. 

Klient zaplatí za poskytnutí úvěru 1% z výše úvěru, 6 Kč za inkaso splátky a 69 Kč za 

vedení úvěrového účtu. RPSN u Expres půjčky je 17,50%. 

Mezi úvěrové produkty nabízené Raiffeisenbank, a. s. patří Rychlá půjčka, která je 

určena pro klienty starší 18 let s trvalým zdrojem příjmu. Výše půjčky je od 20 000 Kč do 

500 000 Kč s dobou splatnosti od 12 měsíců do 72 měsíců. Banka nevyžaduje zajištění 

úvěru až do částky 200 000 Kč, při splnění podmínek stanovených bankou až do 350 000 

Kč. Klient může půjčku splácet z běžného účtu u Raiffeisenbank, z běžného účtu u jiné 

banky nebo také vkladem hotovosti na pobočkách Raiffeisenbank. Za poskytnutí úvěru 

zaplatí klient 1% z poskytnutého úvěru, za využívání a správu úvěru zaplatí měsíční 

poplatek 99 Kč. Výše RPSN u Rychlé půjčky je 15,10%. 

ZUNO BANK, AG má v nabídce úvěrových produktů pro klienty tzv. Půjčku. 

Tento úvěr je určen občanům starším 21 let s trvalým pobytem v ČR a čistým měsíčním 

příjmem 10 000 Kč. Pokud je občan OSVČ je minimální věková hranice 25 let. K tomu 
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aby klient mohl úvěr získat je nutné mít v Zuno založen Účet. Poskytovaná výše úvěru je 

v rozmezí od 30 000 Kč do 500 000 Kč s dobou splatnosti 6 měsíců až 72 měsíců. Půjčka 

od ZUNO je zcela bez poplatků a výše RPSN u úvěru 100 000 Kč s dobou splatnosti 6 let 

je pouze 7,12%. 

V následující tabulce č. 3 jsou uvedeny orientační propočty úvěru v poskytnuté výši 

100 000 Kč s dobou splatnosti 6 let u jednotlivých porovnávaných bank. Pro výpočet byly 

použity kalkulátory úvěrů uvedené na webových stránkách bank.  

Tabulka č. 3: Orientační propočet nákladů spojených s úvěrem ve výši 100 000 Kč při splatnosti 6 let 

Poplatky 

Osobní úvěr 

ČS ČSOB KB 
UniCredit 

Bank 

GE 
Money 
Bank 

Raiffeisen
bank ZUNO 

Půjčka 

ČSOB 
Půjčka 

na 
cokoliv 

Osobní 
úvěr 

Presto 
půjčka 

Expres 
půjčka 

Rychlá 
půjčka 

Půjčka 

úroková sazba [%] 14,60 12,90 10,31 12,90 13,40 11,90 6,9 

Poplatek za 
zpracování úvěru 
[Kč] (jednorázově) 

1 000 1 000 800 1 000 1 000 1 000 0 

Poplatek za vedení 
úvěrového účtu 
[Kč] (měsíčně) 

59 50 80 150 69 99 0 

Poplatek za vedení 
běžného účtu [Kč] 
(měsíčně) 

- 50 51 - 59 - 0 

Inkaso splátky 
[Kč] (měsíčně) 

0 6 0 0 5 0 0 

RPSN [%] 17,58 17,70 14,00 23,30 17,50 15,10 7,12 

 Celkové náklady 
[Kč] 

156 840 165 088 144 355 177 694 156 634 149 968 122 407 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky lze vyčíst, že nejnižší náklady jsou u Půjčky od ZUNO BANK, AG, 

naopak největší náklady jsou u PRESTO půjčky od UniCredit Bank, a. s.. Nabídku 

úvěrových produktů nalezneme většinou u větších bank, kdežto nízkonákladové banky 

nabízejí úvěrové produkty v menší míře nebo vůbec. V tomto případě osobní úvěr 
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nenalezneme v nabídce Fio Banky, a. s. a Air Bank, a. s.. Požadavku klienta týkající se 

doby splatnosti 6 let nevyhovuje mBank, která nabízí klientům úvěrový produkt 

mPŮJČKA Plus s dobou splatnosti maximálně 5 let. 

4.5. Rozsáhlost pobočkové sítě (K4) 

Jedním z kritérií pro rozhodování klienta může být také rozsáhlost sítě poboček.  

Lepší dostupnost kvůli šíři nabízených služeb poskytují větší banky, naopak 

nízkorozpočtové banky, které provozují služby většinou prostřednictvím internetu jsou 

mnohdy těžko dostupné. V dnešní době se objevuje také nový druh pobočky, tzv. kiosek, 

jedná se o pobočku banky umístěnou v nákupních centrech. Počet poboček porovnávaných 

bank je uveden v následující tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Počet poboček a bankomatů  porovnávaných bank 

Banka 
počet 

poboček 

Česká spořitelna, a. s. 654 
Československá obchodní banka, a. s. 251 
Komerční banka, a. s. 395 
UniCredit Bank, a. s. 110 
GE Money Bank, a. s. 241 
Raiffeisenbank, a. s. 114 
Air Bank, a. s. 13 
Fio banka, a. s. 62 
mBank 9 
ZUNO BANK, AG 1 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Nejrozsáhlejší síť poboček má Česká spořitelna, a. s. (654), na místě druhém je 

Komerční banka, a. s. (395) a na třetím místě je Československá obchodní banka, a. s. 

(251). Naopak nejmenší síť poboček má ZUNO BANK, AG, která má pouze 1 pobočku a 

1 kiosek v Praze a mBank s celkovým počtem 9 poboček a 17 kiosků. 

4.6. Kvalita webových stránek (K5) 

Posledním kritériem pro zpracování benchmarkingu byla zvolena kvalita webových 

stránek jednotlivých bank. Toto kritérium bylo zvoleno z toho důvodu, že většina 

informací potřebných k vypracování této bakalářské práce byly čerpány z webových 



Michaela Foltýnová: Benchmarking vybraných obchodních bank 

2012                                                                                                                                      24 
 

stránek porovnávaných bankovních institucí. Banky provozují webové stránky za účelem 

prezentace společnosti a nabízených služeb a produktů. Klient tak může z pohodlí domova 

získávat základní informace o bance, produktech a službách, které nabízí.  

Webové stránky jednotlivých porovnávaných bank byly bodově ohodnoceny 

z hlediska designu, přehlednosti stránky, rozsahu informací o společnosti, nabízených 

produktech a službách, úrokových sazbách a poplatcích a také např. funkčnosti úvěrových 

kalkulaček. Výsledné hodnocení webových stránek je uvedeno v tabulce č. 1. Pro výsledné 

zpracování benchmarkingu byla zvolena metoda bodovací a metoda párového hodnocení.  

4.7. Metoda bodovací 

U bodovací metody byly jednotlivé banky byly podle každého kritéria ohodnoceny 

určitým počtem bodů podle zvolené bodovací stupnice. Byla stanovena stupnice od 1 bodu 

do 10 bodů, kdy 1 bod představuje nejhorší hodnotu a 10 bodů hodnotu nejlepší. Celkové 

hodnocení vybraných bank uvedené v tabulce č. 5, je dáno součtem bodů jednotlivých 

kritérií. 

Tabulka č. 5: Bodové hodnocení porovnávaných bank 

Banka 
Kritérium 

K1 K2 K3 K4 K5 ∑ 
Česká spořitelna, a. s. 1 3 4 10 8 26 
Československá 
obchodní banka, a. s. 

7 1 3 4 7 22 

Komerční banka, a. s. 7 1 7 7 10 32 
UniCredit Bank, a. s. 6 10 1 2 7 26 
GE Money Bank, a. s. 5 0 4 4 7 20 
Raiffeisenbank, a. s. 4 6 6 2 7 25 
Air Bank, a. s. 0 10 0 1 1 12 
Fio banka, a. s. 0 0 0 1 2 3 
mBank 10 0 0 1 6 17 
ZUNO BANK, AG 7 5 10 1 3 26 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V následujícím grafu (graf č. 1) jsou znázorněny dosažené hodnoty jednotlivých 

kritérií porovnávaných bank. 

 

V tabulce č. 6 byly jednotlivé banky podle výsledného bodového ohodnocení 

sestupně seřazeny a bylo určeno jejich konečné pořadí.         

Tabulka č. 6: Výsledné pořadí bank podle metody bodového hodnocení 

Pořadí Banka 
Počet 
bodů 

1. Komerční banka, a. s. 32 
2. Česká spořitelna, a. s. 26 
3. UniCredit Bank, a. s. 26 
4. ZUNO BANK, AG 26 
5. Raiffeisenbank, a. s. 25 
6. Československá obchodní banka, a. s. 22 
7. GE Money Bank, a. s.  20 
8. mBank 17 
9. Air Bank, a. s. 12 

10. Fio banka, a. s. 3 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 1 Hodnocení kritérií vybraných obchodních bank metodou bodovací 
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Podle metody bodového hodnocení kritérií se na prvním místě umístila Komerční 

bank, a. s. (32 bodů), na místě druhém, třetím a čtvrtém se se stejným počtem bodů (27 

bodů) místily Česká spořitelna, a. s., UniCredit Bank, a. s. a ZUNO BANK, AG. Přestože 

všechny tyto banky získaly stejný počet bodů, bylo jejich pořadí určeno podle velikosti 

rozsahu pobočkové sítě. Místo páté obsadila Raiffeisenbank, a. s. (25 bodů), na místě 

šestém se umístila Československá obchodní banka, a s. (22 bodů), sedmé místo zaujímá 

GE Money Bank, a. s. (20 bodů) a na osmém místě je mBank (17 bodů). Dále se na místě 

devátém umístila Air Bank, a. s. (12 bodů) a s pouhými 3 body se jako poslední umístila 

Fio banka, a. s..  

Vzhledem k tomu, že metoda bodového hodnocení nebere v úvahu váhu 

jednotlivých kritérií a např. hodnocení kvality webových stránek je subjektivní a mohlo tak 

dojít k ovlivnění výsledků, byla pro porovnání použita také  metoda párového hodnocení. 

4.8. Metoda párového hodnocení 

Tato metoda bude použita pro stanovení vah jednotlivých kritérií. Při výpočtu vah  

jsou kritéria porovnávána mezi sebou a to tak, že každé kritérium musí být porovnáno 

s každým a daná dvojice se může vyskytnout pouze jednou. Z každé dvojice je vybráno 

kritérium, které je z nich považováno za důležitější. Toto porovnávání je prováděno 

pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku, který tvoří dvojřádky, kde v prvním řádku je jedno 

kritérium, které je porovnáváno s ostatními kritérií v druhém řádku. Důležitější kritérium je 

zvýrazněno tučně (tabulka č. 7). 

Tabulka č. 7: Fullerův trojúhelník 

K1 K1 K1 K1 

K2 K3 K4 K5 

K2 K2 K2  
K3 K4 K5  
K3 K3   
K4 K5   
K4    
K5    

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Dříve, než bude proveden výpočet vah, musíme zjistit počet preferencí, které 

získáme součtem jednotlivých tučně zvýrazněných kritérií. V případě, že některé z kritérií 

nebylo označeno, musíme všechny výsledné počty tučně označených kritérií navýšit o 1 

hodnotu. Pro výpočet vah použijeme navýšený počet preferencí, který podělíme jejich 

celkovou sumou. Výsledné váhy kritérií jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8:Stanovení vah jednotlivých kritérií 

Kritérium 
Počet 

preferencí 

Počet 
navýšených 
preferencí 

Váha 
kritéria 

K1 3 4 0,2667 
K2 2 3 0,2000 
K3 4 5 0,3333 
K4 1 2 0,1333 
K5 0 1 0,0667 
∑ 10 15 1,0000 

 Zdroj: vlastní zpravování 

Ke stanovení pořadí porovnávaných bank je potřeba bodového hodnocení 

jednotlivých variant z tabulky č. 11 a vah kritérií z tabulky č. 14. Jednotlivé bodové 

hodnocení kritérií bank vynásobíme váhou daného kritéria.  Hodnocení bank pomocí vah 

daných kritérií znázorňuje tabulka č. 9. Celkové hodnocení porovnávaných bank získáme 

sumou hodnot jednotlivých kritérií. 

Tabulka č. 9: Hodnocení bank na základě vah stanovených Fullerovou metodou 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 ∑ 
Váha 0,2667 0,2000 0,3333 0,1333 0,0667 

B
an

ka
 

Česká spořitelna, a. s. 0,2667 0,6000 1,3332 1,3330 0,5336 4,0665 
Československá 
obchodní banka, a. s. 

1,8669 0,2000 0,9999 0,5332 0,4669 4,0669 

Komerční banka, a. s. 1,8669 0,2000 2,3331 0,9331 0,6670 6,0001 
UniCredit Bank, a. s. 1,6002 2,0000 0,3333 0,2666 0,4669 4,6670 
GE Money Bank, a. s. 1,3335 0,0000 1,3332 0,5332 0,4669 3,6668 
Raiffeisenbank, a. s. 1,0668 1,2000 1,9998 0,2666 0,4669 5,0001 
Air Bank, a. s. 0,0000 2,0000 0,0000 0,1333 0,0667 2,2000 
Fio banka, a. s. 0,0000 0,0000 0,0000 0,1333 0,1334 0,2667 
mBank 2,6670 0,0000 0,0000 0,1333 0,4002 3,2005 
ZUNO BANK, AG 1,8669 1,0000 3,3330 0,1333 0,2001 6,5333 
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Hodnoty jednotlivých kritérií porovnávaných bank získané metodou párového 

hodnocení znázorňuje následující graf č. 2. 

 

Výsledné hodnoty byly sestupně seřazeny a bylo tak určeno konečné pořadí bank, 

které uvádí následující tabulka č. 10.  

Tabulka č. 10: Výsledné pořadí bank podle metody párového hodnocení 

Pořadí Banka 
Výsledné 

hodnocení 

1. ZUNO BANK, AG 6,5333 
2. Komerční banka, a. s. 6,0001 
3. Raiffeisenbank, a. s. 5,0001 
4. UniCredit Bank, a. s. 4,6670 
5. Československá obchodní banka, a. s. 4,0669 
6. Česká spořitelna, a. s. 4,0665 
7. GE Money Bank, a. s. 3,6668 
8. mBank 3,2005 
9. Air Bank, a. s. 2,2000 

10. Fio banka, a. s. 0,2667 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Podle metody párového hodnocení se na prvním místě umístila ZUNO BANK, AG 

(6,5333), na místě druhém Komerční banka, a. s. (6,0001) a na  místě třetím 

Raiffeisenbank, a. s. (5,0001). Místo čtvrté obsadila UniCredit Bank, a. s. (4,6670), na 

místě pátém se umístila Československá obchodní banka, a. s. (4,0669) a místo šesté 

zaujímá Česká spořitelna, a. s. (4,0665). Na sedmém místě se umístila GE Money Bank, a. 

s. (3,6668), na osmém místě mBank (3,2005), místo deváté obsadila Air Bank, a. s. 

(2,2000) a místo poslední získala Fio banka, a. s. (0,2667) 
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5. Závěr 

V současné době existuje na bankovním trhu velké množství bankovních institucí, 

které nabízejí veřejnosti široké spektrum produktů a služeb. Pro každého klienta jsou 

rozhodující jiná kritéria pro volbu bankovní instituce, u které si daný produkt či službu 

zřídí. Jedním z možností, jak provést porovnání je také benchmarking, který byl 

předmětem této bakalářské práce. 

Cílem této práce bylo vypracovat benchmarking vybraných obchodních bank 

v České republice. Z celkového počtu 44 bankovních institucí, které v současnosti na 

českém bankovním trhu působí, bylo vybráno 10 nejznámějších bank. Tyto banky byly 

porovnávány na základě pěti stanovených kritérií, hodnotící klientský pohled. Těmito 

kritérii byly náklady na vedení běžného účtu, úrok na spořicím účtu, náklady spojené 

s čerpáním úvěru, rozsah pobočkové sítě a kvalita webových stránek jednotlivých bank. 

Pro vypracování benchmarkingu byly zvoleny dvě metody, metoda bodovací a metoda 

párového hodnocení. Metoda párového hodnocení byla použita proto, že u bodovací 

metody nejsou brány v úvahu váhy jednotlivých kritérií a hodnocení některých kritérií 

může být subjektivní a mohlo tak dojít ke zkreslení výsledků. 

Na základě bodovací metody, byly podle požadavků předem navoleného klienta 

jednotlivé kritéria ohodnoceny bodovou stupnicí od 1 bodu, do 10  bodů. U webových 

stránek byl hodnocen především, design, přehlednost a rozsah informací, které banky na 

svých stránkách poskytují. Na základě získaného počtu bodů byly banky sestupně seřazeny 

a bylo tak určeno jejich výsledné pořadí. V závěru bylo tedy zjištěno, že podle zvolených 

kritérií by nejvhodnější bankou pro navoleného klienta byla Komerční banka, a. s., naopak 

nejméně vhodná je Fio banka, a. s..  

V případě použití metody párového hodnocení byl na základě Fullerova 

trojúhelníku zjištěn počet preferovaných kritérií, pomocí kterých byly vypočteny váhy pro 

jednotlivá kritéria. Výsledné hodnocení jednotlivých bank bylo určeno součtem jejich 

výsledného hodnocení. Hodnoty výsledného hodnocení byly sestupně seřazeny a bylo 

určeno jejich výsledné pořadí. Nejvhodnější bankou podle tohoto hodnocení se stala 

ZUNO BANK, AG, nejméně vhodnou bankou je Fio banka, a. s.. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Ceník balíčků Standard 

Balíček 
Standard I       

0 až 1 
produkt 

Standard II       
2 až 3 

produkty 

Standard III       
4 až 6 

produktů 

Standard IV       
7 až 9 

produktů 

10. a každý 
další 

produkt 
Cena 29 Kč 69 Kč 109 Kč 149 Kč + 20 Kč 

Zdroj: www.csas.cz 

Příloha č. 2: Ceník balíčků Plus  

Balíček 
Plus I                 
0 až 1 

produkt 

Plus II                  
2 až 3 

produkty 

Plus III                 
4 až 6 

produktů 

7. a každý    
další 

produkt 
Cena 159 Kč 289 Kč 389 Kč 80 Kč 

 Zdroj: www.csas.cz 

Příloha č. 3: Poplatky za výběry z bankomatů mBank 

Celkový 
měsíční objem 

bezhotovostních 
transakcí kartou 

do 1 999,99 Kč 2 000 Kč - 3 999,99 Kč 4 000 Kč a více 

Cena za výběr 
3 výběry měs./9 Kč       

4. a každý další/35 Kč 

1 výběr měs./0 Kč        
2. a 3. výběr/každý 9 Kč 
4. a každý další/35 Kč 

3 výběry měs./0 Kč  
4. a každý další/35 Kč 

Zdroj: www.mbank.cz 

Příloha č. 4: Zhodnocení jednotlivých vložených částek na Šikovné spoření ČS 

Pásma 
[Kč] 

1.pásmo 2.pásmo 3.pásmo 4.pásmo 5.pásmo 6.pásmo 7.pásmo 8.pásmo 9.pásmo 

do            
9 999,9 

10 000 -
29 999,9 

30 000 -   
59 999,9 

60 000 -  
99 999,9 

100 000 
- 149 
999,9 

150 000 
- 199 
999,9 

200 000 
- 149 
999,9 

250 000 
- 299 
999,9 

300 000    
a více 

Úrok 
[p. a.] 

0,8% 0,9% 1% 1,15% 1,25% 1,75% 2,25% 3,2% 0,8% 

Zdroj: www.csas.cz 
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Příloha č. 5: Zhodnocení vložené částky v jednotlivých letech spoření 

Doba 
splatnosti 

2 roky 3 roky 4 roky  5 let 

Pevná sazba 1,5% 1,6% 1,8% 2% 

  Zdroj: www.kb.cz 

Příloha č. 6: Sazby pro zhodnocení vložených částek na eKonto Flexi 

  Částka [Kč] 
do 4 999 

999  
5 000 000 a 

více 

Ú
ro

k Výpovědní lhůta 21 dní 1,1% 0,01% 
Výpovědní lhůta 21 dní s bonusem 2,1% 0,01% 

 Zdroj: www.rb.cz  

 


