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Anotace:  

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů akciové 

společnosti Česká spořitelna a jejich porovnání s vybranými bankami na trhu.  

První část je orientována na celkovou charakteristiku zachycující profil, základní 

fakta, organizační strukturu, ekonomické ukazatele. Druhá část je zaměřena na 

celkovou analýzu vybraných bankovních produktů. Ve třetí části je uvedeno 

porovnání osobních účtů a spotřebitelských neúčelových úvěrů s konkurencí. 

 

Klíčová slova: Česká spořitelna a.s., bankovní produkty, spotřebitelský úvěr, 

bankovní účty, pojištění. 

 

Summary:  

This thesis deals with the analysis of banking products joint-stock company 

Czech Savings Bank and their comparison with selected banks in the market. The 

first part is focused on capturing the overall characteristics of the profile, basic 

facts, organizational structure, economic indicators. The second part focuses on the 

overall analysis of selected banking products. The third part is a comparison of 

personal accounts and consumer-purpose loans with competitors. 

 

Keywords: Česká spořitelna a.s., banking products, bank accounts, consumer 

credit, insurance. 
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1 Úvod 

Banka je institucí, která poskytuje finanční služby a pracuje s peněžními 

prostředky svých klientů. Její hlavní činnost spočívá ve shromáždění finančních 

prostředků a jejích poskytování klientům zejména ve formě spotřebitelských úvěrů 

hypoték apod. Tímto způsobem dochází k násobení volných finančních zdrojů 

v peněžním oběhu. Veškerá činnost banky podléhá dozoru centrální banky. 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral Analýzu vybraných 

bankovních produktů České spořitelny, kterou jsem zvolil díky jejímu 

dominantnímu postavení na českém území související s nejširší pobočkovou sítí 

a největším počtem klientů, který se pohybuje okolo 5 milionů. Zároveň se jedná o 

historicky první spořitelnu na našem území, která byla v loňském roce již po deváté 

zvolena nejdůvěryhodnější bankou roku. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit současnou nabídku vybraných 

bankovních produktů České spořitelny a.s. a porovnat je s konkurencí. V tomto 

případě jsem zvolil AirBank a Equa Bank, tedy banky, které jsou na našem trhu 

teprve od roku 2011 a přichází s velmi výhodnou a přehlednou nabídkou pro 

klienty. 

V první části této práce se zabývám pohledem na obecnou charakteristiku a 

historii, organizační strukturou a ekonomickými ukazateli pojednávajícími o 

hospodářské situaci České spořitelny a.s. 

Druhá část je orientovaná na popis vybraných produktů České spořitelny 

a.s. V tomto případě jsem zvolil Osobní účty, Úvěry, Půjčky a Pojištění. 

Třetí část je zaměřena na kompletní porovnání běžných účtů a 

spotřebitelských úvěrů České spořitelny a.s., AirBank a Equa Bank dle stanovených 

atributů a následné porovnání spotřebitelských úvěrů na ukázkovém modelovém 

příkladě. 
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2 Charakteristika České spořitelny a.s  

Česká spořitelna byla založena v roce 1825 jako první spořitelní instituce na 

území dnešní České republiky (Spořitelna česká = Böhmische Sparkasse).  

Česká spořitelna má nejširší pobočkovou síť s počtem 658 poboček, 

vydala více než 3,2 mil. platebních karet, provozuje více než 1 466 bankomatů a 

platbomatů (56 z nich uzpůsobeno pro klienty se zrakovým postižením). 

Se svými 11 finančními dceřinými společnostmi banka pokrývá celé 

spektrum finančních služeb a zákaznických potřeb.  

Síť zahrnuje také 18 hypotečních center, 13 regionálních korporátních 

center pro malé a střední podniky (SME), 13 regionálních center pro klienty 

privátního bankovnictví skupiny Erste Premier.  Nezastupitelnou roli hraje také ve 

financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů.  

Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší 

bankou na trhu. Na českém kapitálovém trhu patří mezi významné obchodníky 

s cennými papíry a podle hodnocení amerického časopisu Global Finance 

nejbezpečnější bankou regionu střední a východní Evropy. 

 Česká spořitelna podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, 

občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. Od roku 

2000 je členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb 

ve střední a východní Evropě se 17 miliony klientů v osmi zemích, z nichž většina 

je členy Evropské unie. [3] 

 V červenci roku 2001 Česká spořitelna úspěšně dokončila svou 

transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky a 

kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů, služeb a zefektivňování 

pracovních procesů.  

V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž účelem 

je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních 

záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie. 
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 Od roku 2005 zapojuje Česká spořitelna do charitativních aktivit svoje 

klienty v rámci věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti 

své body za platby kartou věnovat  na vybrané charitativní projekty.  

Od roku 2007 umožňuje všem svým zaměstnancům věnovat dva pracovní 

dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely. Svou společenskou 

zodpovědnost na finančním trhu prezentuje iniciativou politiky zodpovědného 

úvěrování.  

V lednu 2008 stála u zrodu Poradny při finanční tísni, nezávislé organizace, 

prvním svého druhu v ČR. 

V roce 2012 Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum Banka roku 2012 

podeváté v řadě titul Nejdůvěryhodnější banka roku, dále také Bankéř roku a 

Hypotéka roku. [4] 

 

Základní údaje o společnosti: 

V tabulce 1 se nachází základní fakta o České spořitelně a.s. 

 

Tabulka 1: Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. 

Sídlo:                                             Praha 4, Olbrachtova 1929/62 

Identifikační číslo:                        45244782 

Daňové identifikační číslo:          CZ 699001261 

Kód banky:                                   0800 

Datum zápisu do OR:                    30.12.1991 

Právní forma:                                akciová společnost 

Internetová adresa:                   
www.csas.cz 

Základní kapitál:                        15 200 000 000 Kč           

                                                                            Zdroj: [4,5, vlastní zpracování] 

http://www.csas.cz/
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   Akcie: 11 211 213 ks prioritních akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,-

 Kč a 140 788 787 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. 

Akcie společnosti mají zaknihovanou podobu. S jednou akcií je spojen 

jeden hlas. Prioritní akcie na jméno, vydané společností, jsou omezeně 

převoditelné. Tyto akcie mohou být převáděny na města a obce České republiky. 

Na jiné osoby než města a obce České republiky lze prioritní akcie na jméno 

převést jen se souhlasem představenstva akciové společnosti. [5] 

 

2.1 Organizační struktura ČS 

Představenstvo společnosti je pětičlenným statutárním orgánem 

společnosti, který společnost řídí a jedná jejím jménem, odpovídá za dlouhodobé 

strategické směřování a provozní řízení společnosti. Jeho působnost je vymezena 

stanovami společnosti, vnitřními předpisy společnosti a právními předpisy České 

republiky. Představenstvo vykonává svou působnost a za výkon své činnosti 

odpovídá v rozsahu stanoveném právními předpisy České republiky. 

   Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a 

uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Kromě povinnosti a oprávnění, 

které dozorčí radě vyplívají ze zákona, určují stanovy, že dozorčí radě přísluší 

právo se předem vyjadřovat k některým úkonům s majetkovým dopadem na 

společnost a strategické koncepci činností a rozvoje společnosti, plánovacím 

nástrojům a pravidelným finančním bilancím společnosti, dává předchozí vyjádření 

ke jmenování či odvolání ředitele interního auditu a vyjadřuje se k výběru externího 

auditora. K podpoře své činnosti může dozorčí rada zřídit výbory dozorčí rady. 

Výbor pro audit je samostatný orgán společnosti, který koná se stanovami 

o auditorech ČS. Tento orgán, se zaměřuje na sestavování individuální účetní 

uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky, hodnotí účinnost vnitřní kontroly 

společnosti, interního auditu a systému řízení rizik, sleduje proces povinného auditu 

individuální účetní uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky. Na pravidelných 

zasedáních výbor pro audit projednává plány činnosti, strategii interního auditu, 



Tomáš Delevský: Bankovní produkty České spořitelny a.s. 
 

2013 5 
 

zprávy o zaměření činnosti interního auditu a informace o plnění kontrolního 

systému v bance. [6] 

2.2 Ekonomické ukazatele ČS 

V roce 2012 se výrazně se zvýšil objem cenných papírů ve všech portfoliích 

a objem pohledávek za klienty a naopak se výrazně se snížily pohledávky za 

bankami. V tabulce 2 lze nalézt přehled bilančních ukazatelů České spořitelny. 

 

Tabulka 2: Bilanční ukazatele ČS a.s., v roce 2012 

Bilanční ukazatele                             mil. Kč 

Bilanční suma 892 598 

Pohledávky za bankami 65 320 

Pohledávky ke klientům 489 103 

Závazky k bankám 44 344 

Závazky ke klientům 704 532 

Vlastní kapitál náležící vlastníkům společnosti 79 810 

                                                                                                     Zdroj: [7, vlastní zpracování]    

 

Suma závazků k bankám tvořená úvěry, terminovanými vklady, zůstatky na 

běžných účtech zůstala během roku prakticky na stejné úrovni 

Vlastní kapitál, který náleží akcionářům banky, zahrnující základní kapitál, 

emisní ážio, zákonný rezervní fond, oceňovací rozdíly z portfolia cenných papírů, 

nerozdělený zisk a zisk za účetní období se zvýšil vlivem nerozděleného zisku. 

Během roku 2012 došlo k nárůstu úvěrového portfolia v segmentu středních 

a velkých firem. Pohledávky za bankami se oproti loňskému rocku výrazně snížily 

a to zejména potřeb spojených s řízením bilance banky, realokací zdrojů zejména 

do cenných papírů v souvislosti s nízkými úrokovými sazbami na mezibankovním 

trhu. 
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V tabulce 3 nalezneme informace o ukazatelích zachycující zisk a ztrátu 

České spořitelny.  

 

Tabulka 3: Ukazatelé výkazu zisků a ztrát ČS a.s., v roce 2012 

Ukazatelé z výkazu zisků a ztrát                             mil. Kč 

Čistý úrok výnos 30 589 

Rezervy a opravné položky k úvěrům a 

pohledávkám 

-3 707 

Čisté příjmy z poplatků a provizí 11 768 

Čistý zisk z obchodních operací 2 194 

Provozní výnosy  44 551 

Provozní náklady  -18 259 

Provozní zisk 26 292 

Čistý zisk náležící vlastníkům 16 612 

Zisk před zdaněním 20 578 

                                                                                                     Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

Česká spořitelna dosáhla v roce 2012 historicky nejvyššího čistého zisku, 

kterému pomohl rostoucí provozní výsledek v souvislosti se snižováním tvorby 

opravných položek a zlepšeným výsledkem z finančních aktiv. 

Nárůst provozních výnosů a obezřetné řízení nákladů vedlo k poklesu 

poměru nákladů k výnosům na 41%. [8] 
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Aktiva 

Nejvýznamnější položkou aktivních obchodů, která generuje největší část 

provozních výnosů, jsou klientské úvěrové obchody. Velký rozvoj zaznamenal 

především hypoteční trh vzhledem k aktuálním cenám nemovitostí a nízkým 

úrokovým sazbám. Celková aktiva v roce 2012 vzrostla o 3%. Kompletní přehled 

struktury aktiv je zobrazen v tabulce 4. [6,8] 

 

Tabulka 4: Finanční výkazy ČS a.s., rozvaha - aktiva 

Aktiva 31.12.2012[mil. Kč] 31.12.2011[mil. Kč] 

Pokladní hotovost, Vklady u ČNB 22 501 31 936 

Pohledávky za bankami 65 320 77 433 

Pohledávky za klienty 489 103 483 541 

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -18 244 -17 976 

Deriváty s kladnou reálnou hodnotou 26 781 20 500 

Aktiva určená k obchodování 40 881 32 117 

Finanční aktiva vreálné hodnotě 7 205 11 728 

Finanční aktiva na prodej 66 765 36 076 

Finanční aktiva držená do splatnosti 181 967 175 037 

Kapitálové investice 109 75 

Nehmotný majetek 3 208 2 944 

Hmotný majetek 14 594 15 410 

Investiční majetek 9 561 11 339 

Pohledávka za splatně daně z příjmů 127 169 

Odložená daňová pohledávka 119 830 

Ostatní aktiva 10 407 11 439 

Aktiva celkem 920 403 892 598 

                                                                                                                                                Zdroj: [8,vlastní zpracování] 
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Pasiva 

Tradičně nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků České spořitelny 

pro aktivní bankovní obchody jsou klientské (primární) vklady, které vzrostly od 

loňského roku o 5%. Tyto vklady které tvoří 75 % všech pasiv, což činí Českou 

spořitelnu do značné míry nezávislou na mezibankovních zdrojích, které jsou 

obsahem tabulky 5 [6,8] 

 

Tabulka 5: Finanční výkazy ČS a.s., rozvaha - pasiva 

Pasiva 31.12.2012[mil. Kč] 31.12.2011[mil. Kč] 

Závazky k bankám 44 344 52 862 

Závazky ke klientům 704 532 672 280 

Emitované dluhopisy 36 151 45 602 

Deriváty se zápornou reálnou 

hodnotou 

26 358 21 984 

Pasiva určená k obchodování 3 5 

Ostatní rezervy 2 251 2 520 

Závazek ze splatné daně z příjmů 127 18 

Odložený daňový závazek 365 202 

Ostatní pasiva 10 699 14 770 

Podřízený dluh 2 262 2 520 

Celkový kapitál 93 312 79 836 

- Náležející nekontrolním 

podílům 

122 26 

- Náležejícím akcionářům 

mateřské společnosti 

93 190 79 810 

Pasiva celkem 920 403 892 598 

                                                                                                             Zdroj: [8, vlastní zpracování] 
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3 Bankovní produkty České spořitelny a.s  

V této části se budu blíže věnovat popisu vybraných bankovních produktů, 

jež nabízí Česká spořitelna. Pro detailnější popis jsem si vybral produkty týkající se 

osobních účtů pro klienty, hypotéky a úvěry spojené s bydlením a produkty 

nabízející pojištění pro klienty. 

3.1 Běžné bankovní účty 

Základním a výchozím produktem obchodních bank je vedení běžných 

bankovních účtů klientům. 

Běžný účet je chronologicky vedený záznam o vzájemných peněžních 

pohledávkách a závazcích mezi klientem a bankou. 

Za základní bankovní produkt je považován proto, že jednak obvykle 

znamená první výchozí kontakt klienta s bankou, a také proto, že na běžný účet je 

vázáno poskytnutí mnoha dalších bankovních produktů. 

V obchodním zákoníku je běžný účet charakterizován jako účet platebního 

styku. Vyplývá to ze skutečnosti, že na těchto účtech jsou ukládány peněžní 

prostředky, které nemají sloužit k vytvoření úspor, ale od nichž majitel očekává, že 

budou kdykoli pohotově k placení. 

Proto se také o peněžních prostředcích na běžných účtech hovoří jako na 

vkladech na viděnou. [1] 

Česká spořitelna v současné době nabízí svým klientům 4 typy osobních 

účtů: Osobní účet ČS, Osobní účet ČS Junior, Osobní účet ČS Student, Osobní účet 

ČS Absolvent. 

 Osobní účet ČS 

Tento běžný účet představuje jeden z typů účtů zřizovaných bankou na 

základě uzavřené smlouvy.  Osobní účet je ve svých variantách určen už klientům 

od 8 let. Dle této smlouvy je banka povinna přijímat na zřízený účet vklady a platby 

a uskutečňovat z něho výplaty a platby. Účet je veden v korunách českých nebo 

v dohodnuté cizí měně podle aktuální nabídky banky. Peněžní prostředky na účtu 
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mají povahu neterminovaných vkladů. Na účet mohou být vázány další produkty 

služby banky.  

Osobní účet je možno si upravit dle svých potřeb, nejsou zde žádné povinné 

služby a lze jej používat z pohodlí domova pomocí služby internet banking či 

pomocí bezkontaktní platební karty. Služba Servis 24 umožňuje přístup k účtu po 

celý den bez nutnosti navštívení pobočky. Všechny výběry hotovosti jsou vedeny 

zdarma. Lze provádět veškeré trvalé platby (nájem, elektřinu apod.) V rámci 

založení běžného účtu je možno si zřídit také služby jako sestavení spořícího plánu 

pro výhodnější úročení vložených úspor, Kontokorent možnost se na svém účtu 

dostat až „do mínusu“ ve výši sjednaného limitu. Peníze jsou k dispozici ihned na 

účtu bez nutnosti zajištění a to ve výši 5000-100 000 kč. Zůstatek na účtu lze zjistit 

pomocí sms zpráv, které jsou zasílány zdarma a v neomezeném množství. 

S provozováním běžného účtu u ČS je také blízce spojen program výhod, kdy při 

aktivním vedení účtu a podepsaní smlouvy o poskytování programu výhod, lze 

ušetřit měsíčně od 10-100% z měsíční ceny za vedení účtu. [6] 

Osobní účet ČS Junior 

Je určený pro děti ve věku 8-14 let. Nabízí pro rodiče neustálý přístup ke 

kontrole hospodaření dítěte. Tento účet zahrnuje zdarma vedení účtu, měsíční 

výpisy, platební kartu s možností nastavení limitů pro výběry z bankomatu a platby 

v obchodech dle vlastního uvážení. Kontrolu účtu lze provádět prostřednictvím 

SMS nebo je zde možnost nechat si zasílat informace o změnách na účtu 

prostřednictvím e-mailů. Založení účtu může provést pouze rodič či zákonný 

zástupce dítěte. [6,9] 

Osobní účet ČS Student 

Je určený pro studenty jakéhokoliv denního studia ve věku od 15 do 30 let. 

Tento účet v sobě zahrnuje několik poskytovaných služeb zcela zdarma. Mezi tyto 

služby patří vedení účtu po dobu studia, mezinárodní bezkontaktní platební karta, 

internetové bankovnictví, kontokorent,  mobilní bankovnictví a výběry ze všech 

bankomatů ČS. Stav účtu a veškeré transakce lze sledovat z pohodlí domova 

pomocí služby servis 24. Každý rok ČS také přispívá po doložení platné ISIC karty 

příspěvek ve výši 200 Kč. [6,10] 
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Osobní účet ČS Absolvent  

Je určený pro klienty ve věku 18-30 let, kteří za sebou mají absolvování 

studia. Po dobu dvou let poskytuje zdarma služby obdobné jako u Osobního účtu 

ČS student. U služby kontokorent lze čerpat „do mínusu“ až do výše 25000 Kč. 

[6,11] 

Terminované vkladové účty 

Jsou vklady znějící na stanovenou částku s předem určenou pevnou dobou 

splatnosti. Terminované vklady nejsou určeny pro běžný platební styk. Během 

smluvní doby se klient vzdává možnosti disponovat s vkladem. Terminované 

vklady se dělí na: běžné, terminované vklady na běžném účtu a revolvingové 

terminované vklady. [2] 

Vkladový účet ČS 

Tento účet slouží pro ukládání volných finančních prostředku klienta. Lze 

jej užívat dle vlastního uvážení pro jednorázový vklad či pravidelné spoření. 

Vklady jsou ze zákona pojištěny. Minimální výše vkladu činí 5000Kč. Veškeré 

vedení účtu je zcela zdarma, není potřeba vlastnit jiné účty, Vkladový účet lze 

kdykoliv zdarma zrušit a je zde také možnost určit více osob, které budou mít 

možnost disponovat s danými prostředky. Termín splatnosti je v rozmezí 1 měsíc až 

4 roky a je zde možnost uskutečnit jeden předčasný výběr do 25 % vkladu zdarma. 

[12]   

 

3.2 Půjčky a úvěry 

V této podkapitole se zaměřím na velmi často používané produkty, které 

tvoří půjčky a úvěry. 

 Půjčka 

Představuje bankovní produkt, který umožňuje klientovi si zapůjčit peníze 

bez udání účelu, za jakým jsou tyto prostředky poskytovány. K poskytnutí půjčky 

stačí pouze navštívit pobočku a sepsat smlouvu. Výše půjčky je stanovena od 

20000-600000 Kč. Výše a datum splátek si může zvolit klient sám dle vlastních 
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možností a není nutné je zajišťovat. Pevná úroková sazba dává jistotu nezvýšení 

splátek. Splátky si lze libovolně rozložit až po dobu 7 let. [2] 

Konsolidace půjček 

Typ úvěru, který umožňuje sloučit veškeré půjčky, úvěry (až do výše 

600 000 Kč.), kontokorenty, kreditní karty poskytnuté různými bankami. 

Konsolidace půjček přináší nižší splátky bez nutnosti zajištění a bez ručitele. 

Splátky lze snížit měsíčně o stovky až tisíce korun, přičemž jedna celková splátka 

bude nižší než součet všech splátek a klient není nucen platit poplatky za každý 

úvěr zvlášť. [12] 

Spotřebitelský úvěr 

Je určen pro občany starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR a státním 

příslušníkům vlastnící povolení trvalého pobytu na území ČR. Spotřebitelský úvěr 

lze sjednat na libovolný účel např. výbavu domácnosti, koupě automobilu 

dovolenou atd. Jedná se o nejpoužívanější typ úvěru, není jej nutno zajišťovat a lze 

jej poskytnout ve výši minimálně od 100 000 Kč až do částky 600 000 Kč. Výpisy 

z úvěrového účtu jsou zasílány zdarma a úroková sazba je fixní. Peníze lze čerpat 

jednorázově či po částech, sjednaná částka je přímo zaslaná prodejcům a měsíčně 

lze tento úvěr splácet až po dobu 10 let. [13] 

Úvěr od Buřinky 

U tohoto typu úvěru nemusí mít klient naspořené žádné vlastní prostředky. 

Nejčastější použití bývá na rekonstrukci bydlení, koupě domu či bytu nebo 

refinancování jiných úvěru na bydlení. Úvěr od buřinky nabízí možnost čerpat úvěr 

až do výše 800 000 Kč a to bez zástavy nemovitosti. U úvěru ve výši 100 000 Kč je 

splátka již za 855 Kč. Do výše 300 000 Kč není nutný podpis 

manžela/manželky.pevná úroková sazba činí v tomto případě 6,35 %. Možnost 

odečtu úroku z úvěru od daňového základu a výhodného úvěrového pojištění. [14] 

Úvěr ze stavebního spoření 

Je učený pro soukromou klientelu (fyzické osoby), nabídka je učená pro 

stávající klienty. Úvěr ze stavebního spoření může účastník stavebního spoření 

použít na financování  bytových potřeb a je poskytován účastníkovi, který uzavřel 
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smlouvu o stavebním spoření alespoň na 24 měsíců, měl ke dni hodnocení pro 

příslušný kalendářní měsíc zůstatek účtu minimálně 40 % cílové částky.  

Bodové hodnocení smlouvy o stavebním spoření účastníka ke dni hodnocení 

pro příslušný kalendářní měsíc dosáhlo stanovené výše.  

Bodové hodnocení se stanoví tak, že součet uspořené částky, záloh státní 

podpory evidovaných na účtu účastníka a úrokového faktoru se dělí čtyřmi 

promilem cílové částky. 

    

BH  = ( UČ + SP + ÚF ) / (0,004 x CČ)  

BH = bodové hodnocení 

UČ = uspořená částka 

SP = zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka 

ÚF = úrokový faktor 

CČ = cílová částka 

Úrokový faktor představuje násobek všech úroků z vkladů i ze státní podpory 

připsaných na účet účastníka ke dni hodnocení. Hodnota tohoto násobku je uvedena 

ve sdělení. 

úvěr ze stavebního spoření může být poskytnut maximálně ve výši rozdílu mezi 

cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření v okamžiku poskytnutí 

úvěru. Klient tak má k dispozici 100% sjednané cílové částky. 

Účastník musí pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření prokázat 

schopnost splácet úvěr, poskytnout dostatečné zajištění úvěru, doložit účelové 

použití úvěru, v případě úvěru ze stavebního spoření pro osobu, která je nezletilá, je 

nutné předložit souhlas opatrovnického soudu s tímto úkonem, předložit doklady 

potřebné k založení produktu. [15] 
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3.3 Pojištění 

Tato podkapitola se zaměřuje na detailní popis veškerých typů pojištění, 

které Česká spořitelna nabízí. 

Flexi životní pojištění a Flexi životní pojištění Junior 

Jedná se o produkt, který umožňuje krytí rizik pro celou rodinu. Pomocí 

jedné smlouvy je možno pojistit najednou až 2 dospělé a 5 dětí. Životní pojištění se 

používá především pro případy úmrtí, úrazu, vážných onemocnění nebo léčení. 

Díky tomuto pojištění lze také spořit do budoucna. Po skončení pojištění je 

klientovi vyplacená naspořená část včetně zhodnocení smlouvy v aktuální výši. 

Klientovi jsou také automaticky připisovány bonusy za věrnost a bezeškodní 

průběh, pojistnou ochranu získá již od 3. Dne po podpisu smlouvy. V neposlední 

řadě je zde také možno využít daňové odpočty.  

Dalším typem Flexi životního pojištění je pojištění s názvem Junior, které je 

určeno pro děti do 18 let. Pojištění je plně flexibilní požadavkům klienta. Součástí 

balíčku je vyplacení peněz v za trvalé následky způsobené úrazem a u průběžně 

placených smluv také zproštění od placení v případě smrti dospělého – od té doby 

bude hradit pojištění pojišťovna. Dítě zůstane pojištěno v původním rozsahu. Na 

konci pojištění je vyplacena dítěti celá hodnota smlouvy navýšená o výnosy. Je zde 

garantováno roční zhodnocení úspor o minimálně 2 % ročně. Mezi další výhody 

patří např. zvýšení naspořené částky lze navýšit mimořádnými vklady a od 19 let 

může dítě provádět mimořádné výběry z naspořené částky. [16,17] 

Cestovní pojištění 

 Česká spořitelna nabízí tři druhy cestovního pojištění: k osobnímu účtu ČS, 

k platebním kartám a cestovní pojištění nesoucí označení Kolumbus. 

Cestovní pojištění k osobnímu účtu ČS  

Tento typ pojištění zajišťuje krytí proti velkému množství rizik spojených 

s cestováním po celý rok (max. 90 kalendářních dnů souvislého pobytu). Pojištění 

stačí sjednat jednou a lze jej užívat po neomezenou dobu. Pojištění je platné po 

celém světě a lze i připojistit jednotlivé členy rodiny. Tento produkt zahrnuje 
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především pojištění léčebných výloh a nezbytné náklady na lékařské ošetření, 

úrazové pojištění v případě úrazu či úmrtí v důsledku úrazu, pojištění odpovědnosti 

kryjící škody na zdraví nebo majetku, které byly způsobeny jiným osobám, 

pojištění zavazadel zajišťuje úhradu ztracených nebo odcizených věcí a pojištění 

zpoždění letu a zpoždění zavazadel. [18] 

Cestovní pojištění k platebním kartám 

Umožňuje obdobné krytí rizik jako pojištění k osobnímu účtu a jsou s ním 

také spojeny asistenční služby jako např. nahrazení ztráty cestovních dokumentů, 

krytí výdajů za právní pomoc, úhrada cestovních nákladů rodinného příslušníka 

nebo náhradního pracovníka, zajištění lékařského vyšetření, výběr a rezervace 

zdravotnického zařízení, zabezpečení návratu do vlasti nebo repatriaci tělesných 

ostatků, zaplacení pořízení rakve. [19] 

Cestovní pojištění Kolumbus 

Toto pojištění se sjednává na dobu určitou uvedenou v pojistné smlouvě, 

maximálně však na dobu jednoho roku. Lze ho sjednat pro území České republiky, 

Evropy nebo celého světa. Jeho součástí jsou tato volitelná pojištění: pojištění 

léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění 

odpovědnosti za škodu, pojištění, přerušení cesty a pojištění nevyužité dovolené, 

dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby (nelze sjednat samostatně) 

Dodatkové pojištění STORNO PLUS umožňuje storna zájezdu ze strany 

klienta, zrušení cestovní služby poskytovatelem a pojištěním více nákladů v cílové 

destinaci při cestě zpět. Toto pojištění sebou přináší slevy jako pojištění zdarma pro 

děti do 6 let a pro děti ve věkovém rozmezí od 6-18 let sleva 50 % na cestovním 

pojištění. [20] 

Pojištění schopnosti splácet úvěry, hypotéky, k platebním kartám 

Pojištění určeno pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR. Vznik 

tohoto pojištění na sebe váže vzájemnou spolupráci České spořitelny a Pojišťovnou 

České spořitelny. Pojištění je rozděleno do dvou skupin A a B ve kterých může 

klient libovolně volit dle svých požadavků. Soubor pojištění A obsahuje pojištění 

rizika: dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, úmrtí. Soubor pojištění B, 
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který kryje: ztrátu zaměstnání, dlouhodobou pracovní neschopnost, invaliditu, 

úmrtí. 

Klient neuzavírá samostatnou pojistnou smlouvu. K uzavření pojištění stačí 

prohlášení pojištěného, které je součástí úvěrové smlouvy. V případě pojistné 

události klient obdrží pojistné plnění přímo na svůj osobní účet. Mezi hlavní 

výhody patří skutečnost, že pojištění je automatickou součástí úvěru a pojistit lze 3-

4 rizika za jednu cenu. Pro založení pojištění musí být klient osoba mladší 60 let, 

musí splňovat veškeré podmínky návratnosti úvěru, musí být dle svého vědomí 

zdráv, nesmí pobírat invalidní důchod a není v pracovní neschopnosti a v 

pravidelné lékařské péči v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým 

užíváním léků. Mezi poslední podmínky patří podmínky spojené s pracovním 

zařazením. Klient musí být v zaměstnaneckém poměru nebo být osoba samostatně 

výdělečně činná. Při sjednání pojištění B, je třeba splnění podmínek: PP na dobu 

neurčitou, v PP min. 12 měsíců nepřetržitě. V době uzavření neběží zkušební doba,  

není podaná či obdržená výpověď v posledních 3 měsících před uzavřením úvěru. 

[21] 

Pojištění pohřbu 

Tento typ pojištění je určen pro klienty ve věku 18-80 let a slouží pro 

úhradu nákladů spojené s úmrtím. Úspory jsou zvyšovány o výnosy, tudíž je 

vhodnější zřízení tohoto pojištění, než uchovávat peníze doma. Díky tomuto 

pojištění lze odkládat peníze na pohřeb a určit také osobu, která je obdrží v případě 

vašeho úmrtí. Za příjemce peněz lze určit také obecní úřad, ústav sociální péče 

apod. Zvolenou osobu je možné kdykoliv změnit. Částka, která je navýšená o 

podíly na výnosech je určená k uhrazení nákladů spojených s pohřbem. Peníze jsou 

vypláceny v plné výši i v případě nižších nákladů do 3 pracovních dnů po 

předložení kompletních podkladů a z vyplacené pojistky se neodvádí žádná daň. 

Výplata není součástí dědického řízení, tudíž zde nenastává žádné zdržení. 

Minimální pojistná částka je stanovena na 20 000 Kč a maximální na částku 

500 000 Kč. Pokud je klient mladší 60 let může si zvolit, zda bude pojistku hradit 

průběžně či jednorázově. V případě průběžné platby činí minimální splátka 300 Kč 
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a splácí se po dobu 10 let. Ve věkovém rozmezí 60-80 let lze pojistku uhradit 

jednorázově. [22] 

 

Úrazové pojištění 

Úrazové pojištění je určeno pro majitele běžného účtu ČS nebo disponující 

osobu a zajišťuje výplatu pojistného plnění v případě úrazu nebo hospitalizace z 

jakýchkoliv důvodů. Sjednáním tohoto pojištění jsou kryta rizika: 

úrazu s trvalými následky, doby léčení úrazu, pobytu v nemocnici z 

jakýchkoliv důvodů. Pro uzavření pojištění stačí učinit prohlášení potvrzující 

splnění podmínek potřebných pro přistoupení k pojištění. Poplatek za pojištění je 

inkasován na konci měsíce přímo z Vašeho účtu. Pojištění je rozděleno do dvou 

skupin pro klienty mladších 18 let a pro klienty ve věkovém rozmezí 18-60 let. U 

obou skupin je nutný bezproblémový zdravotní stav. [23] 

Pojištění pravidelných výdajů 

Je určeno majitelům osobního účtu ČS mladších 60 let. Zajišťuje vyplacení 

jednorázového plnění či měsíčních plateb v případě dlouhodobé pracovní 

neschopnosti, ztráty zaměstnání, invalidity či úmrtí. Pro založení stačí souhlasit 

s podmínkami pro vstup do pojištění. Poplatky jsou inkasovány z klientova účtu. 

Toto pojištění je opět rozděleno do 4 variant varianta A, B je určena pro 

majitele účtu A+ a B+ je určena pro majitele účtu a pro ostatní členy domácnosti. 

[24] 

Pojištění karty a osobních věcí 

Je určeno pro klienty ČS, aby předcházeli nepříjemným situacím spojeným 

se ztrátou karty např. v případě krádeže či ztráty a zajistil si, že dostane své peníze 

ihned zpět. Pojištění se vztahuje i na ztrátu osobních věcí a dokladů, odcizenou 

hotovost a je nabízeno v 4 variantách s možností si vybrat na jaké částky se bude 

vztahovat. [25] 
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Pojištění právní ochrany 

Pojištění je určeno pro klienty, kteří nemají přehled v zákonech a rádi by se 

domáhali svých práv, Vztahuje se na celou rodinu včetně osob mladších 18 let. 

Jedná se např. o situace kdy: Obchod neuzná klientovu reklamaci, nedostane 

úhradu škody způsobené vadným výrobkem, nedostane zboží či službu, když za ní 

zaplatil nebo kvalita služby neodpovídá. Pojištění je rozděleno do několika úrovní 

poskytovaných služeb: právní poradenství pro zakoupené zboží, právní poradenství 

pro zakoupené zboží, nemovité věci nebo služby, komplexní právní ochrana pro 

zakoupené zboží, komplexní právní ochrana pro zakoupené zboží, nemovité věci 

nebo služby. [26] 

Pojištění nemovitosti 

Pojištění, které slouží pro úhradu škody na nemovitosti způsobené povodní, 

záplavami či v důsledku živelných škod, škody způsobené při krádeži či vloupání, 

vandalismu. Mezi hlavní výhody, které toto pojištění přináší např. vyplacení peněz 

za škodu v aktuálních cenách, peníze za úschovu zachráněného majetku, 10%  sleva 

u pojištění nemovitosti ve výstavbě. Lze pojistit nemovitosti jako: byt a 

spoluvlastnický podíl na společných částech domu, nebytový prostor a 

spoluvlastnický podíl na společných částech domu, rodinný dům nebo rekreační 

budovu aj. [27] 

Pojištění domácnosti 

Je určeno pro klienty ČS, kteří se chtějí vyhnout nepříjemným situacím, 

které by mohli poškodit jejich vlastní majetek v domácnosti. Jedná se zejména o 

požáry, povodně a jiné živelné pohromy, škody na majetku způsobené v důsledku, 

krádeží, vandalismu. Mezi výhody se řadí např. 15% sleva zahrnující obchodní 

slevu a slevu za sjednání platby pojistného jedenkrát ročně. Za škodu obdrží peníze 

klient v aktuálně platných cenách, lze také samostatně připojistit stavební součásti 

bytu. [28] 
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4 Porovnávání vybraných bankovních produktů 

Tato kapitola se zaměřuje na porovnání vybraných bankovních produktů ČS 

s jinými vybranými bankami konkrétně AirBank a Equa Bank. První část bude 

obsahovat porovnání osobních účtu dle zvolených základních parametrů a jejich 

zhodnocení, která banka nabízí nejvýhodnější variantu pro klienta za daných 

podmínek. Ve druhé části se budu blíže věnovat problematice týkající se 

spotřebitelských účelových úvěrů, jejíž porovnání si následně ukážeme na 

modelovém příkladě. 

 

4.1 Porovnání osobních účtů 

Pro porovnání osobních účtů jsem zvolil Osobní účet ČS Standart II 

v souvislosti s běžnými účty u AirBank a Equa Bank. 

      

4.1.1 Výhody osobního účtu ČS Standart II 

 Česká spořitelna nabízí osobní účet ve třech variantách: Standard, 

Plus a Speciál, který se vztahuje k pojištění. Varianta Standard nabízí bezkontaktní 

platební kartu Visa Classic, Výběry ze všech bankomatů ČS zdarma, Servis 24 – 

Telefonní a internetové bankovnictví, Platby v rámci České republiky zdarma, 

věrnostní program Bonus. Kontokorent – povolené přečerpání účtu. A zůstatkové 

SMS o stavu účtu také zcela zdarma. 

 S běžným účtem u ČS je spojena možnost obdržení slevy na poplatcích za 

účet pro věrné a aktivní klienty s názvem Program výhod, jež klientovi nabízí již 

první měsíc po sepsání smlouvy 50% slevu na vedení účtu. 

Program výhod je systém benefitů určený pro soukromou klientelu ČS, 

jehož principem je zvýhodňovat klienty za využívání produktů a služeb Banky.  

Benefitem je sleva z měsíční ceny Osobního účtů České spořitelny, jejíž 

výše se uplatňuje: u služeb Standard maximálně do výše 9 produktů (pásmo 

Standard IV). V tabulce 6 lze vidět souhrn těchto výhod dle obratu peněz na účtu.  
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            Tabulka 6: Program výhod ČS a.s. 

Podmínka poskytnutí benefitu          Benefit 

Aktivní účet  10 % sleva 

Aktivní účet + Kreditní obrat min. 25 tis.Kč nebo Bilanční suma > 300tis.Kč 25 % sleva 

Aktivní účet + Kreditní obrat min. 50 tis.Kč nebo Bilanční suma > 500tis.Kč 50 % sleva 

Aktivní účet + Kreditní obrat min. 75 tis.Kč nebo Bilanční suma > 1 mil.Kč 75 % sleva 

Aktivní účet + Kreditní obrat min. 100 tis.Kč nebo Bilanční suma > 5 mil.Kč 100 % sleva 

                                                                                                             Zdroj: [30, vlastní zpracování] 

 

Aktivním účtem rozumíme účet, kde jsou realizovány měsíčně alespoň 1 

došlá a 2 další platby. 

Kreditním obratem rozumíme součet všech hotovostních a bezhotovostních 

příchozích plateb na účet. 

Bilanční suma se počítá jako součet absolutních hodnot aktuálních zůstatků 

na konci měsíce a započítávají se do ní pouze produkty, jež klient vlastní. [29,30] 

 

4.1.2 Výhody osobního účtu AirBank 

Možnost přesunu finančních prostředků mezi účty 24 hodin denně 7 dnů 

v týdnu. Převody probíhají okamžitě a jsou zcela zdarma. Na BÚ lze ponechat jen 

minimální zůstatek. Celkově lze vydělat na úrocích až několik set korun ročně. 

Za jednu cenu lze získat až 10 BÚ. Spojením rodinných účtů lze výrazně 

ušetřit na poplatcích. 

K Tarifu klient obdrží 2 karty zcela zdarma, karty pro mládež již od 15 let, 

za další karty klient platí jen jednorázový poplatek. Disponenti, tedy lidé pověření 

možnosti nakládat s finančními prostředky na účtu stejně jako majitel mají svůj 

vlastní přístup do internetového bankovnictví. Počet disponentů není nijak omezen. 

Platby mezi účty lze provést kdykoliv a zcela zdarma. 
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Soukromé výdaje lze platit z dalšího účtu a vést tak odděleně své rodinné 

příjmy a výdaje. 

Vedení všech běžných účtů dohromady se pohybuje v rozmezí 0-100 Kč dle 

zvoleného tarifu. Každý účet může mít svůj autentický název. 

Jsou zde nabízeny dva typy tarifů Malý a Velký. Tarif pokrývá veškeré 

služby, jako vedení BÚ a spořících účtů, platební karty, internetové bankovnictví, 

telefonní bankovnictví 

S  Malým tarifem klient neplatí žádný měsíční poplatek. Platíte jen 

za některé služby, které skutečně využívá. 

S Velkým tarifem klient obdrží naopak za jeden neměnný měsíční poplatek 

150 korun vše, co může potřebovat. 

V bankomatech si klient může navolit přesně ty bankovky, které potřebuje. 

Chytré inkaso je služba, která umožňuje klientovi inkasovat peníze pouze za jeho 

vědomí a souhlasu. 

Peníze na běžném účtu do 100 000 korun úročí bonusovou sazbou 

1,80 % p.a. stejně jako na spořicím účtu. Na rozdíl od ostatních bank. Stačí jen 5x 

měsíčně zaplatit kartou a následují měsíc se běžný účet začíná úročit. [31] 

.         

4.1.3 Výhody osobního účtu Equa Bank 

Equa Bank nabízí otevření účtu, internetové a mobilní bankovnictví zcela 

zdarma. Vedení účtu zcela zdarma pro účty s měsíčním příjmem alespoň 10000 Kč. 

Účtem zdarma jsou odměněni všichni majitelé účtů s celkovým zůstatkem na 

účtech alespoň 100 000 Kč. Za každé doporučení nového klienta obdrží stávající 

klient na svůj účet odměnu ve výši 150 Kč. 

Mezi další výhody patří možnost vkládat na účet hotovost prostřednictvím 

3400 poboček České pošty. Jeden vklad měsíčně je klientovi proplacen ve výši 

33Kč. 

K BÚ v českých korunách obdrží klient automaticky embosovanou platební 

kartu MAsterCard V internetovém bankovnictví pak má možnost přidat k jeho kartě 
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i běžné účty v cizích měnách – amerických dolarech nebo eurech.  Kartu tak 

můžete využívat jako multiměnovou. 

Výhody multiměnové karty lze uplatnit zejména při cestování do zahraničí.  

Finanční prostředky pro výběry a platby kartou v zemi, kde se platí americkými 

dolary nebo eury, se automaticky čerpají z běžného účtu v téže měně a nedochází 

tak k převodu měn směnným kurzem. 

Běžné transakce jako Tuzemské platby (odchozí a příchozí) Zadání změna a 

zrušení trvalého příkazu a svolení k inkasu, v rámci internetového bankovnictví 

jsou zcela zdarma. 

Zdarma lze také převést účet z jiné banky pomocí služby Easy switch – 

nebo-li  snadné převedení účtu, které lze využít u zakládání účtu. K založení BÚ 

není nutné navštěvovat pobočku lze jej otevřít online z pohodlí domova. [32] 

 

4.1.4 Komparace osobních účtů u vybraných bank 

V rámci porovnávání běžných účtů vybraných tří bank jsem zvolil pro ČS 

osobní účet Standard II. Pro AirBank, která nabízí Malý a Velký balíček osobních 

účtů jsem vybral k porovnání oba jmenované a pro Equa Bank jsem zvolil jejich 

klasický běžný účet. V následující tabulce jsou uvedeny vybrané služby těchto 

produktů, které zajímají značnou část klientů, a jejich vzájemné porovnání mezi 

vybranými bankami. 

Mezi tyto služby patří správa běžného účtu, zřízení účtu, vedení, změna, 

zrušení TP + SI, výpis z účtu – poštou/elektronicky, počet výběru z bankomatů u 

své banky zdarma, výběr z bankomatů u své/cizí banky, příchozí platby, platby – 

TP + SIPO, platby jednorázové(JP), vklad/výběr hotovosti u přepážky, platba 

kartou u obchodníka a úroková sazba. Veškeré tyto služby a jejich sazby lze nalézt 

v následující tabulce 7. 
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Tabulka 7: Porovnání osobních účtů nabízených vybranými bankami 

Název položky 
Osobní účet ČS 

Standard II 

Osobní účet 

AirBank 

Malý balíček    Velký balíček 

Osobní 

účet 

Equa Bank 

Správa běžného účtu 69 Kč zdarma 100 Kč 99  

Kč/zdarma 

Zřízení účtu 
zdarma zdarma zdarma zdarma 

Vedení, změna, 

zrušení TP + SI 
zdarma zdarma zdarma zdarma 

Výpis z účtu – poštou 14,50 Kč 25 Kč zdarma 29 Kč 

Výpis z účtu – 

elektronicky 
zdarma zdarma zdarma zdarma 

Počet výběru z 

bankomatů u své 

banky zdarma 

neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno 

Výběr z bankomatů u 

své banky 

zdarma zdarma zdarma zdarma 

Výběr z bankomatů u 

cizích bank 
40 Kč 25 Kč zdarma zdarma 

Příchozí platby V rámci banky 5 Kč 

Z cizí banky     7 Kč 

zdarma zdarma zdarma 

Platby – TP + SIPO 
5 Kč 5 Kč zdarma zdarma 

Platby 

jednorázové(JP)   

15 Kč 5 Kč zdarma zdarma 

Vklad hotovosti u 

přepážky 
zdarma neposkytuje  neposkytuje  neposkytuj

e  

Výběr hotovosti na 

přepážce 
65 kč neposkytuje  neposkytuje  neposkytuj

e  

Platba kartou u 

obchodníka 
zdarma zdarma zdarma zdarma 

Úroková sazba 
0,01 % Bez úroků Bez úroků 0,01% 

                                                                                               Zdroj: [33, 34, 35, vlastní zpracování]    
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Na základě obsažených informací v této tabulce 7 jsem dospěl k závěru, že 

z hlediska úrokové sazby vychází nejvýhodněji pro klienta si zřídit účet u ČS popř. 

Equa Bank, kdy nabízí oba shodně účty s úrokovou sazbou 0,01 %. Tento atribut 

však je důležitější pro spořicí účty.  

Správa osobního účtu a její výše je u Equa bank podmíněna výši příjmu 

peněžních prostředků na účet. Při přijmech větších než 10 000kč klient neplatí 

žádné poplatky a při příjmech pod 10 000Kč zaplatí částku 99Kč. U banky AirBank 

je stěžejní zda si klient vybere Malý či Velký balíček a to vzhledem k faktu jak 

často a aktivně tento účet využívá. ČS a její balíček Standard II má sice nejnižší 

poplatek za vedení účtu, avšak většina služeb je zpoplatněna a nenabízí příliš 

možností.  

Dle mého názoru je vhodný především pro lidi, kteří potřebují pravidelně 

využívat možnosti vkladu finančních prostředků přímo na přepážce, jelikož zbylé 

dvě banky tuto možnost nenabízí. V konečném důsledku vychází jako 

nejvýhodnější volba pro klienta zřízení účtu u AirBank či Equa Bank a to 

v závislosti na příjmu přicházející na účet. Pro studenty, důchodce či lidi, kteří 

očekávají přísun peněžních prostředku ve výši pod 10 000 Kč a týkají se jich pouze 

pár odchozích a příchozích plateb je nejvýhodnější Malý balíček u AirBank , kde 

neplatí žádný poplatek za vedení a zaplatí pouze těchto pár transakcí.  

Pokud klient má příjem peněžních prostředků vyšší než 10 000 Kč, což má 

v dnešní době většina klientů je zcela s přehledem nejvýhodnější zřízení účtu u 

Equa Bank která nabízí většinu služeb zcela zdarma. V případě, že klient má nižší 

příjem než 10 000Kč, ale přesto využívá účet aktivně, může si zvolit mezi Velkým 

balíčkem u Airbank za měsíční poplatek 100 Kč nebo účet u Equa Bank za 99 Kč, 

které nabízí téměř stejné podmínky, zde už je volba podmíněna uvážení klienta. 
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4.2 Porovnání spotřebitelských účelových úvěrů 

Druhá část porovnávání vybraných produktů bude zaměřena na srovnání 

účelových spotřebitelských úvěrů, které nabízejí banky: Česká spořitelna, AirBank 

a Equa Bank. Minimální výše tohoto úvěru je stanovena na částku 200 000Kč. 

Nejprve tyto úvěry budou porovnány v  tabulce a následně znázorněny 

v modelovém příkladě. 

V případě Airbank a Equa Bank jsem navštívil jejich pobočky, neboť 

neměly na svých stránkách vypsány všechny potřebné parametry. V tabulce 8 lze 

vidět kompletní přehled parametrů jednotlivých půjček. 

 

 Tabulka 8: Základní atributy spotřebitelských úvěrů vybraných bank 

Základní atributy 
Půjčka (ČS) 

Půjčka (AirBank) 
Půjčka (Equa Bank) 

Výše půjčky [tis.Kč] 
20-600 5-400 30-300 

Doba splacení 
1-7 let 0,5-8 let 1-7 let 

Úroková sazba 
od 8 % p. a. od 10-29,90%  p. a. od 7,5-14,9%  p. a. 

Forma zajištění  

[tis. Kč] 
Do 300 bez zajištění Bez zajištění Bez zajištění 

Poskytnutí úvěru 
1% z výše úvěru 

max. 5.000 

zdarma zdarma 

Správa a vedení  úvěru 
59Kč zdarma zdarma 

                                                                                                 Zdroj: [36, vlastní zpracování]   
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4.2.1 Porovnání spotřebitelských úvěrů vybraných bank – Modelový příklad 

Jako modelový příklad spotřebitelského úvěru, který není nutno žádným 

způsobem jistit, neboť splňuje vymezené limity vybraných bank. Celkovou výši 

úvěru jsem tedy stanovil na 200 000 Kč, doba splácení úvěru je 7 let. V tabulce 9 

budeme mít možnost vidět kompletní srovnání těchto úvěru včetně příslušných 

úrokových sazeb u České spořitelny, AirBank i Equa bank dle výsledků vybraných 

atributů zjistíme, která z těchto variant je při daných podmínkách pro klienta 

nejvýhodnější. 

 

           Tabulka 9: Porovnání spotřebitelských úvěrů vybraných bank 

Vybrané ukazatele ČS AirBank Equa Bank 

Druh spotřebitelského 

úvěru 

hotovostní 

úvěr 

hotovostní úvěr hotovostní 

úvěr 

Celková výše úvěru 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 

Doba trvání úvěru 7 let 7 let 5,5 let 7 let 

Úroková sazba 12,9 % p.a. 14,9 % p.a. 8,9 % p.a. 9,9 % p.a. 

Výše měsíční splátky 3 748Kč 3 853 Kč 3 853 Kč 3 310 Kč 

Jednorázový poplatek 

za zpracování úvěru. 

2 000 Kč zdarma zdarma zdarma 

Měsíční poplatek za 

vedení úvěrového účtu 

59 Kč zdarma zdarma zdarma 

RPSN: 14,9 % p.a. 15,97 % p.a. 9,28 % 10,36 % p.a. 

Celková 

částka splatná 

spotřebitelem: 
 

 

314 832 Kč 323 605 Kč 253 696 Kč 278 040 Kč 

                                                                          Zdroj:[38, 39, vlastní zpracování]    

 

Po zadání modelových  hodnot do úvěrových kalkulaček jednotlivých bank 

jsem zjistil, že ČS nabízí spotřebitelský úvěr ve výši 200 000 Kč se splatnosti na 7 

let s úrokovou sazbou  12,9 % p.a., kdy výše měsíční splátky činí  3 748 Kč a 

RPSN nebo-li roční procentní sazba nákladů jež udává podíl z dlužné částky, který 
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musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s čerpáním úvěru 

(splátky, správa a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru) ve výši 14,9 % p.a. 

je celková částka splatná klientem 314 832 Kč a jako jediná z bank si účtuje 

poplatek za zpracování úvěru a vedení úvěrového účtu. 

Oproti tomu Equa Bank nabízí tento spotřebitelský úvěr ve výši 200 000 Kč 

s délkou trvání úvěru 7 let při úrokové sazbě  9,9 % p.a., s výši měsíční splátky 

3310 Kč a RPSN 10,36 % p.a., kdy celková částka splatná spotřebitelem je 

stanovena na 278 040 Kč. Zpracování úvěru a jeho vedení je pro klienta zcela 

zdarma.  Equa Bank nabízí na internetu pouze možnost Repůjčky a klasická půjčka 

lze sjednat pouze fyzicky na pobočce, kterou jsem  tedy navštívil, abych získal 

hodnoty potřebné k srovnání. 

V tabulce 9 lze jasně vidět, že zcela nejvýhodnější variantu přináší banka 

AirBank, která sice původně tento úvěr ve výši 200 000 Kč s dobou trvání 7 let, 

měsíční splátkou 3853 Kč při  úrokové sazbě 14,9 % a RPSN s hodnotou  15,97 % 

p.a. Konečná částka splatná spotřebitelem je v tomto případě ve výši 323 605 Kč. 

Nejdůležitější faktor však je ten, že AirBank své spolehlivé klienty, kteří spláceli 

včas odmění tak, že jim odpustí v tomto případě  18 splátek, tudíž klient 

v konečném souhrnu klient zaplatí pouze 253 696 Kč, tedy částku, která odpovídá 

situaci, kdy by při dané měsíční splátce ve výši 3853 Kč splácel s úrokovou sazbou 

8,9 % p.a. a RPSN s hodnotou 9,28 %. V konečném souhrnu by tedy klient ušetřil 

69 909 Kč. 
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byla podrobná analýza vybraných bankovních 

produktů České spořitelny. Zvolil jsem produkty, které bývají nejčastěji využívány 

většinou klientů a to osobní účty, úvěry a pojištění. 

 Tato práce byla rozdělena na 3 hlavní části, kdy v první části jsem se 

věnoval především samotnému profilu ČS a základním ekonomickým ukazatelům, 

které měli napovědět, jak si ČS za poslední rok na bankovním trhu vedla. 

Z uvedených údajů a ocenění, které ČS obdržela, bylo patrné, že má stále 

dominantní postavení oproti konkurenci. 

Druhá část obsahovala kompletní popis vybraných bankovních produktů. 

Česká spořitelna nabízí 4 typy osobních účtů: Osobní účet ČS, Osobní účet ČS 

Junior, Osobní účet ČS Student, Osobní účet ČS Absolventa jeden vkladový účet. 

Půjčky a jejich možnosti konsolidace (sloučení), úvěry spotřebitelské, od buřinky a 

ze stavebního spoření. Posledním produktem bylo pojištění životní, cestovní a další 

typy pojištění, které ČS nabízí jako např. pojištění úrazové, pohřbu apod. 

Ve třetí části jsem provedl kompletní porovnání osobních účtů od ČS s tzv. 

„internetovými bankami“  AirBank a Equa Bank, které jsem zvolil z důvodu, že se 

jedná o moderní banky, které vstoupili na náš trh až v roce 2011 a v současné době 

jsou mezi klienty velmi populární hlavně díky jejich výhodným podmínkám 

ohledně vedení účtů, půjček, které byly následně srovnány dle vybraných parametrů 

a pro lepší orientaci znázorněny na modelovém příkladě. 

Na Závěr lze konstatovat, že co se týká osobních účtů tak ČS připadá 

v úvahu pouze při uplatnění programu výhod spojených s větším obratem na účtu. 

Nejvýhodnější variantou je pro klienta volit mezi účtem od AirBank či Equa Bank, 

které nabízejí téměř totožné podmínky za podobnou cenu. 

Poskytnutí půjčky závisí na tom, zda klient je schopný v požadovaných 

termínech řádně splácet. V tomto případě je pro něj nejlepší si vzít půjčku u 

AirBank, která takovému klientovi odpustí část splátek a klient si tímto zajistí 

nejvýhodnější podmínky, tudíž v konečné sumarizaci zaplatí nejnižší částku. 
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