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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE: 

 

Tématem bakalářské práce je analýza bankovních produktů určených občanů. Je 

zde nastíněna charakteristika Komerční banky, a.s. , její historický vývoj, její základní 

informace, finanční skupina a údaje o činnosti banky, které souvisí s problematikou bank. 

V této práci jsou zároveň i uvedeny druhy jednotlivých bankovních produktů 

společnosti Komerční banky, a.s., které jsou určené pro mládež a studenty. Dále je 

zaměřena na poskytování služeb pro fyzické i právnické osoby a na elektronické 

bankovnictví společnosti Komerční banky, a.s. 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS: 

 

This thesis deals with an analysis of bank’s products intended to customers. There 

is a description of the Commercial bank JSC, its historical development, basic information 

about financial group and information about bank activity concerning the bank problems. 

In this thesis I introduce the types of individual bank’s products of the Commercial 

bank JSC that are meant to the young people and students. The next part of my work deals 

with the service providing for natural persons and corporate persons and electronic banking 

of the Commercial bank JSC. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

České zkratky 

 

ČR – Česká republika 

ČSFR – Česká a Slovenská Federativní Republika 

FNM – Finanční nehmotný majetek 

F.O. – Fyzické osoby 

GDR – Globální depozitní certifikáty 

HIS – Hlasový informační systém 

IFRS – Konsolidované finanční výsledky 

KB – Komerční banka 

P.O. – Právnická osoba 

SBČS – Státní banka Československá 

 

Cizojazyčné zkratky 

 

SET – Secure Electronic Transaction 

SG – Société Générale 
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1 ÚVOD 
 

Bakalářskou práci jsem zaměřila na společnost Komerční banka, a.s. (dále jen KB). 

Jedná se o banku, která prochází velmi dynamickým vývojem v oblasti přímého 

bankovnictví. Má širokou nabídku bankovních služeb poskytnutým klientům a to 

prostřednictvím svých poboček v celé České republice. 

V současné době jsou velmi aktuálním tématem pro mládež a studenty bankovní 

konta, pojištění, úvěry, kreditní karty, půjčky, stavební spoření, internetové, mobilní a 

telefonní bankovnictví. Poptávka po těchto bankovních produktech je vysoká, a proto 

dochází v českém bankovnictví k neustálému rozšiřování spektra nabídek a vylepšování 

bankovních produktů z důvodů velké konkurence na trhu. 

Důvodem, proč se analýzou bankovních produktů pro mládež a studenty zabývám, 

spočívá v tom, že tyto produkty, předpokládám, mají velkou budoucnost a tím se budou 

dále rozšiřovat do dalších mnohem lépe propracovanějších produktů. 

Cílem této bakalářské práce je vymezit jednotlivé bankovní produkty KB, a.s. a 

zhodnotit jejich výhody pro mládež a studenty. 

V této práci se zabývám charakteristikou Komerční banky, a.s. , její historií, údaji o 

činnosti banky, základními informacemi o KB a finanční skupinou KB. Jednotlivé 

bankovní produkty jsem zhodnotila a popsala z pohledu banky a klienta. Další část 

zahrnuje poskytované služby KB pro fyzické a právnické osoby. 
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2 CHARAKTERISTIKA KOMER ČNÍ BANKY, A.S. 
 

Následující kapitola se zabývá historií společnosti, údaji o činnosti banky, 

základními informacemi o KB a finanční skupinou KB.  

 

2.1. Historie společnosti 
 

V lednu roku 1990 vznikla Komerční banka (KB) , která byla vyčleněna z obchodní 

činnosti ze Státní banky československé na území České republiky. Státní peněžní ústav 

KB se přeměnila na akciovou společnost o dva roky později, schválením privatizačního 

projektu vládou ČSFR. Vliv na kvalitu služeb byla ta, že pobočky KB vznikly z bývalých 

krajských a okresních poboček SBČS. KB měla tedy velký náskok před ostatními 

vznikajícími bankami – sítí budov, zkušenými bankovními pracovníky a rozsáhlou 

klientskou sítí. Fondy národního majetku České republiky a Slovenské republiky jsou 

hlavním majitelem akcií KB. Akcie byly zařazeny do kuponové privatizace. V listopadu 

roku 1994 se navýšil základní kapitál na 9,502 miliardy Kč. [5]  

V červnu roku 1995 KB vystoupila na mezinárodní kapitálové trhy vydáním 

globálních depozitních certifikátů (GDR). Vláda České republiky schválila v listopadu 

1997 prodej státem vlastněných akcií KB strategickému investorovi. Vláda České 

republiky uveřejnila inzerát v srpnu 1999, vyzývala potenciální investory k vyjádření 

předběžného zájmu o koupi státního podílu v KB. [9] 

V lednu 2000 byl úspěšně ukončen proces navyšování základního jmění ve výši 9,5 

miliard Kč. Tím došlo zvýšení podílu FNM České republiky na základním kapitálu KB na 

60 %. V červnu 2001 vláda České republiky rozhodla, že státní podíl v KB získá Société 

Générale (SG) , za cenu 40 miliard Kč. Francouzská SG se ujala v říjnu 2001 manažerské 

kontroly v KB. Toho roku bylo zvoleno i nové představenstvo. Mimořádná valná hromada 

schválila koupi pražské pobočky SG v březnu 2002. Banka zveřejnila novou segmentaci 

klientů v říjnu 2002. Na ní navazovala organizace obchodní sítě, která přinesla zlepšení 

služeb poskytnutým klientům. Současně sní představila novou firemní identitu, která 

vyjadřovala novou strategii KB a její příslušnost k mezinárodní bankovní skupině SG. [9] 
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KB uvedla na trh první čipovou kartu únoru 2003 dle standardů EMV v České 

republice. V listopadu 2003 získala KB ocenění Nejdynamičtější a Nejdůvěryhodnější 

banka roku v prestižní anketě MasterCard Banka roku.V červnu 2004 byla vypořádána 

státní garance. KB získala v říjnu 2004 hlavní cenu Banka roku 2004 ve 3. ročníku soutěže 

MasterCard Banka roku. Po ozdravení a oddlužení KB, vzrostla cena akcií KB zhruba ze 

300 Kč až na hodnotu 3 700 Kč, což vyneslo věrným akcionářům zisk v řádu 1200 %. 

V lednu 2005 se KB, jako první banka na českém trhu zavázala udržet Garantovanou 

úroveň služeb. Aby dodržela definované principy týkajících se poskytnutých produktů a 

služeb. Umožnila klientům nezávislé řešení sporu ustanovením funkce ombudsmana, jako 

první banka v České republice. [5] 

 

Organizační schéma KB, a.s. je uvedeno v příloze 1. 

 

2.2. Údaje o činnosti banky 
 

Předmět podnikání banky je zapsaný v obchodním rejstříku a vyplývá z ustanovení 

zákona č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů. [4] 

Přehled činností skutečně vykonávaných bankou: 

a) přijímání vkladů od veřejnosti, 

b) poskytování bankovních úvěrů, 

c) investování do cenných papírů na vlastní účet, 

d) finanční leasing (finanční pronájem), 

e) zúčtování hotovostního a bezhotovostního platebního styku, 

f) vydávání a správa platebních prostředků, 

g) poskytování záruk, 

h) otevírání akreditivů 

i) obstarávání inkasa, 

j) poskytování investičních služeb, 

k) vydávání hypotéčních zástavních listů, 

l) finanční makléřství, 

m) výkon funkce depozitáře, 

n) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), 
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o) poskytování bankovních informací, 

p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými 

hodnotami a se zlatem, 

q) pronájem bezpečnostních schránek, 

r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní 

licenci komerční banky. 

 

2.3. Základní informace o Komerční bance 
 

KB se řadí k nejvýznamnějším bankovním institucí v České republice a ve střední 

Evropě. Patří k mezinárodní skupině SG, která je z hlediska tržní kapitalizace šestou 

největší bankovní skupinou v eurozóně. Jejich 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém 

světě více než 30 milionu individuálních klientů. V současnosti je třetí největší bankou na 

tuzemském bankovním poli podle velikosti aktiv. Poskytuje komplexní služby drobného, 

podnikového a investičního bankovnictví. Další společnosti finanční skupiny KB nabízejí 

specializované služby, mezi které patří penzijní pojištění, stavební spoření, factoring, 

spotřebitelské úvěry a pojištění. [9] 

Služeb KB v roce 2007 využívalo 1,58 milionu zákazníků, pomocí telefonního, 

internetového a mobilního bankovnictví, ale i prostřednictvím 386 poboček a 661 

bankomatů v České republice. Banka postavila 35 specializovaných business center pro 

střední podniky a municipality a 4 centra pro velké podniky v rámci pobočkové sítě. [9] 

Následující tabulka 1 zahrnuje základní údaje KB, a.s v roce 2008. 

 

Tabulka 1: Základní údaje KB, a.s. v roce 2008 [9] 
 
Počet klientů 1 629 000 
Počet klientů přímého bankovnictví 951 000 
Počet aktivních vydaných karet 1 545 436 
Počet zaměstnanců 8 804 
Celková aktiva 2006 597,6 mld. Kč 
Celková aktiva k 30.6.2007 639,4 mld. Kč 
Celková aktiva k 30.6.2008 677,0 mld. Kč 
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KB se zaměřuje na neustálý rozvoj svých obchodních aktivit. Veškerá spolupráce 

s jinými společnostmi ze skupiny KB, společnostmi ze skupiny SG a s dalšími nezávislými 

partnery umožňuje KB poskytovat vysoce kvalitní produkty a potřebnou flexibilitu 

v neustálém se měnícím prostředí. Konkurenceschopnosti portfolia produktů je dosaženo 

díky výbornému know-how a zkušenostem skupiny zaměstnanců. [9] 

KB přijala jako první na českém trhu závazek garantované úrovně služeb. Banka 

byla přihlášena ke Kodexu vztahů mezi bankami a klienty, a byla vypracována v rámci 

České bankovní asociace. Úsilí o zlepšení situace služeb bylo v roce 2007 odměněno 

několika oceněními. Patřilo zde získání titulu v prestižní soutěži MasterCard „ Banka roku 

2007 “ , „Firemní banka roku 2007 “ pro KB a titul „ Stavební spořitelna roku 2007 “ pro 

Modrou pyramidu stavební spořitelnu. [5] 

Skupina SG je součástí KB od října 2001. Aktivity skupiny SG jsou organizovány 

do 5 divizí: Francouzská síť, Mezinárodní retailové bankovnictví, Finanční služby, 

Globální investiční management a Podnikové a investiční bankovnictví. [9] 

KB je důležitou součástí mezinárodního retailového bankovnictví skupiny SG. 

V oblasti služeb obsluhuje skupina SG po celém světě 8,8 milionu individuálních 

zákazníků. [5] 

 

Základní informace o KB, a.s. jsou uvedeny v příloze 2. 

 

V tabulkách 2, 3, 4 jsou uvedeny základní finanční údaje KB, a.s. Výsledky IFRS 

jsou uvedeny dle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví. Tabulka 3 zahrnuje 

konsolidované údaje v mil. Kč, tabulka 4 obsahuje konsolidované údaje v % a tabulka 5 

zahrnuje nekonsolidované údaje. 
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Tabulka 2: Základní finanční údaje uvedeny v konsolidovaných údajích v mil. Kč [9] 
 
 2008 2007 2006 
Finanční výsledky:    
Čisté provozní výnosy 33 714 29 670 26 421 
z toho: čisté úrokové výnosy 21 262 18 790 16 274 
z toho: čisté poplatky a provize 8 050 7 756 8 769 
Provozní náklady celkem -14 507 -13 629 -12 400 
Čistý zisk 13 233 11 225 9 211 
Rozvaha:    
Bilanční suma 699 044 661 819 598 090 
Úvěry klientům (čisté) 364 040 304 938 252 505 
Vklady klientům 554 570 540 230 481 294 
Vlastní kapitál celkem 62 974 50 654 50 257 
 
 
Tabulka 3: Základní finanční údaje uvedeny v konsolidovaných údajích v % [9] 
 
 2008 2007 2006 
Poměrové ukazatele:    
Rentabilita průměrného kapitálu 
(ROAE) 

23,3 22,2 18,1 

Rentabilita průměrných aktiv 
(ROAA) 

1,9 1,8 1,7 

Kapitálová přiměřenost  
(dle ČNB, Basel I) 

9,85 10,1 11,9 

Kapitálová přiměřenost   
(dle ČNB, Basel II) 

12,13 n/a n/a 

Čistá úroková marže 3,4 3,2 3,2 
Poměr nákladů k výnosům 43,0 45,9 46,9 
 
 
Tabulka 4: Základní finanční údaje uvedeny nekonsolidovaných údajích [9] 
 
 2008 2007 2006 
Ostatní údaje:    
Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců 

7 981 7 764 7 553 

Počet obchodních míst 394 386 378 
Počet klientů (tisíce) 1 629 1 577 1 515 
Počet bankomatů 673 661 649 
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2.4. Finanční skupina Komerční banky 
 

Finanční skupina KB byla v září 2008 tvořena devíti dceřinými společnostmi. KB 

měla nadpoloviční podíl v osmi společnostech a v Komerční pojišťovně, a. s. , 49 % podíl. 

[9] 

KB si zachovala několik účastí s podílem na základním kapitálu 20 % nebo méně. 

Konkrétně to bylo v Czech Banking Credit Burelu, a. s. (20 %) , Českomoravské záruční a 

rozvojové bance, a. s. (13 %) a na Burze cenných papírů Praha, a. s. (11,5 % smlouva o 

prodeji tohoto podílu byla podepsána v listopadu 2008). [5] 

 

Grafické znázornění a popsání Finanční skupina KB, a.s. je v příloze 3. 

 

2.5. Grafické znázornění bankovních produktů 

 

V grafu 1 můžeme vidět nejvíce využívané bankovní produkty (produktové balíčky, 

investice, druhé platební karty, spotřebitelské půjčky), na které se zaměřují klienti KB, a.s.  

 

Graf 1: Nejvíce využívané bankovní produkty KB, a.s. [6] 
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Z grafu můžeme vidět, že nejpoužívanějšími bankovními produkty jsou produktové 

balíčky, které používá 37 % klientů. Produktové balíčky obsahují platební kartu, přímé 

bankovnictví, Mojebanka, Mobilní banka, Mojeplatba, internetové, mobilní a telefonní 

bankovnictví a mnoho dalších produktů. Investice jsou používané 17 % klienty. Druhá 

platební karta je využívaná 13 % klienty . Komerční banka vydává široké spektrum 

platebních karet asociací MasterCard, VISA, VISA Elektron a American Express. Klienti 

si zakládají spotřebitelské půjčky z 10 % a kreditní karty z 8 %. Životní pojištění, spořící 

účty a termínované vklady mají uzavřené pouze 5 % klientů. 
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3 POPIS A ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH BANKOVNÍCH 
PRODUKTŮ 

 

Kapitola popisuje analýzu bankovních produktů určené pro mládež a studenty. 

Zaměřila jsem se hlavně na produkty, které jsou určené pro studenty a mladé lidi, protože 

mě zajímalo kolik má tato skupina bankovních produktů, které jsou výhradně určené pro 

ně. Zabývám se charakteristikou bankovních produktů, popisuji jejich výhody a navzájem 

je hodnotím. 

3.1. Cash back – výběr hotovosti na pokladně u obchodníka 

 

Umožňuje prostřednictvím platebních karet  v obchodních sítí současně platit za 

zboží či služby a vybírat hotovost na pokladně. Služby jsou vztáhnuté na platební (kreditní 

i debetní) karty typu Maestro, MasterCard, VISA Elektron a VISA od KB. 

Služba je určena všem studentům a mládeži, kteří potřebují hotovost, aniž by 

museli použít bankomat. 

Podmínky: 

•••• nákup zboží a služeb na platebním terminálu KB, 

•••• minimální hodnota nákupu 300 Kč, 

•••• maximální částka výběru hotovosti 1500 Kč, 

•••• minimální částka výběru hotovosti 1 Kč, 

•••• měna transakce jen české koruny, 

•••• využití služeb jen na území České republiky. 

Částka, která se vybere na pokladně v hotovosti, se započítá do týdenního limitu 

platební karty jako transakce u obchodníka. 

Výhody: 

• během nákupu umožní bezpečně, snadno a rychle získat potřebnou 

hotovost, 

• poplatek je stejný jako při výběru z bankomatu, 

• hotovost se vybírá i v oblastech, kde není bankomat k dispozici, 
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• vybírat hotovost se může jak u smluvního obchodníka KB, tak i u 

smluvního obchodníka jiné banky, která tuto službu nabízí. 

Služba Cash back, lze získat a využívat automaticky pokud vlastníte platební karty 

asociací VISA či MasterCard. [9] 

3.2. Cestovní pojištění 
 

Sjednává se v kombinaci s vhodným připojištěním. Základem je pojištění 

léčebných výloh při cestách do zahraničí, k němuž lze uzavřít další připojištění (úrazové, 

odpovědnosti za škodu, cestovních zavazadel a storna zájezdu). 

Pojištění léčebných výloh je vhodné pro rodiny s dětmi, skupiny i jednotlivce. 

Dostupné jsou ve dvou variantách, které se liší šířkou krytých rizik. Určeny jsou pro 

desetidenní turistické cesty po Evropě. Nabízí i možnost sjednání smlouvy pojištění přes 

internet se slevou – ušetří se čas a peníze. 

Cestovní pojištění je určeno pro klienty, kteří cestují do zahraničí i ČR. 

Pojištění lze uzavřít: 

 - pro jednu cestu: 

• krátkodobé na dobu do 90 dnů, 

• dlouhodobé na dobu 91 až 180 dnů, 

• dlouhodobé na dobu 181 až 366 dnů. 

- pro opakované cesty v průběhu 1 roku: 

• firemní přenosné pojištění pro 1 osobu, 

• osobní nepřenosné pojištění pro 1 osobu, 

• pojištění dvojice osob, 

• rodinné pojištění (pro 2 dospělé a neomezený počet dětí). 

Cestovní pojištění může uzavřít osoba starší 18 let pro sebe a další spolucestující. 

Osoba ve věku 15 až 17 let se může pojistit sama. 

Výhody: 

• non- stop kompletní mezinárodní asistenční služby zdarma, 

• jsou zde hrazeny náklady na lékařské ošetření v zahraničí včetně léků, 

náklady na převoz do zdravotnického zařízení a náklady na převoz do ČR, a 

to do limitu pojistné částky, 

• dle přání klienta sestavení kombinací jednotlivých připojištění, 
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• výběr volby typu cesty (turistický, pracovní, sportovní a rizikový typ), 

• množstevní sleva pro skupiny (5 % pro 15 až 30 pojištěných osob, 10 % pro 

31 nebo více osob), 

• když sjednává pojištění P.O. je sazba zvýhodněna pro 3 pojištěné, 

• 10 % sleva na programy cestovního pojištění KB, 

• 10 % sleva při sjednání on-line. [5] 

3.3. Dětské konto 
 

Je bankovní účet pro děti od narození do 15 let. Děti si na kontu mohou sami 

ukládat kapesné, drobnou hotovost či různé odměny, a tak se naučit hospodařit s penězi. 

Vklady a výběry si zaznamenávají do knížečky, kterou dostanou od KB. Za zřízení, 

vedení, vklady, výběry v hotovosti a zasílání výpisů poštou se neplatí nic.  

Zdarma může dítě dostat i bankovní platební kartu. K dispozici je od 8 let. Pro 

rodiče je možnost kontroly o pohybech na účtu prostřednictvím internetového bankovnictví 

Mojebanka. Obrázek na platební kartě si může dítě vybrat samo na www.mojekarta.cz. 

Výhody: 

• založení a vedení účtu je zdarma, 

• obdržení mezinárodní platební karty Maestro s výběry z bankomatů KB, 

změnou PIN v bankomatech KB a výpisů z platební karty zdarma, 

• výběry a vklady v hotovosti zdarma, 

• vysoké zhodnocení finančních prostředků 2,2 % , 

• peníze jsou kdykoli k dispozici bez výpovědní lhůty, 

• dárek při založení (plyšová beruška), 

• zasílání čtvrtletních, pololetních a ročních výpisů poštou zdarma. 

Založit konto můžete na všech pobočkách KB po předložení dokumentů (občanský 

průkaz + další doklad zákonného zástupce, rodný list dítěte). [5,7] 

3.4. E-card (MasterCard, VISA) 

 

Je speciální virtuální karta, která má 16místné číslo platební karty a je určena 

výhradně k provádění transakcí na Internetu. Karta není určena k provádění nákupu 
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v obchodech, k provádění rezervaci letenek, automobilů, hotelů, apod. Nemůžete ji použít 

k výběru hotovosti a k provádění nákupu, kde potřebujete standardní plastikovou kartu.  

K virtuální kartě není vydáváno osobní identifikační číslo PIN. Kartu nelze použít 

k výběru hotovosti z bankomatu ani použít v obchodních sítí. 

 

Výhody: 

• rychle, snadno a bezpečně umožňuje nakupovat prostřednictvím internetu. 

[9] 

3.5. Expresní linka 

 

Je moderní služba telefonního bankovnictví, která umožňuje využívat bankovních 

služeb. Přístup k lince je zabezpečen kódem PIN a hesla nebo pomocí karty a optického 

klíče. 

Expresní linka Plus je doplňková služba, která umožňuje internetový přístup 

k účtům. Pomocí doplňkové služby Mobilní banka obsluhuje účet prostřednictvím 

mobilního telefonu. 

Výhody: 

• volání na bezplatnou telefonní linku 800 111 124, 

• služba dostupná 24 hodin denně, 365 dní v roce, 

• okamžitý přehled o stavu a pohybu na účtu, 

• časová i finanční úspora, 

• snadná a jednoduchá obsluha, 

• široká nabídka služeb, 

• špičkové bezpečnostní řešení, 

• možnost volat i ze zahraničí, 

• komunikace v anglickém jazyce. [9] 
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3.6. G2 

 

Je určeno studentům od 15 do 30 let (pokud jsou studenty řádného studia). Konto 

G2 je nabízeno ve dvou variantách (standardní balíček a nadstandardní balíček). Základní 

verze konta G2 je zcela zdarma.  

Výhody: 

• přístup k účtu prostřednictvím telefonu, internetu a mobilního telefonu, 

• zdarma služba Mobilní banka, 

• bonus 333 Kč každý rok na účet, 

• nákupy a cestování se slevou (Student Agency, Tutor), 

• bonus 200 Kč za ISIC/UNIkartu, 

• výběry z bankomatů KB zdarma s kartou MasterCard, 

• získání platební karty Maestro nebo MasterCard, 

• kontokorent nebo studentská kreditní karta až 20 000 Kč ihned při založení 

konta. [5,7] 

3.7. Kreditní karta pro studenty 

 

Je určena studentům vyšších odborných škol (VOŠ) a vysokých škol (VŠ) starší 18 

let. Jedná se o elektronickou platební kartu VISA Elektron, která je platná na 3 roky. 

Mohou ji získat studenti, kteří jsou majiteli účtu G2. 

Výhody: 

• limit je až do 20 000 Kč (studenti 1. ročníku 10 000 Kč a studenti 2. a 

vyššího ročníku 20 000 Kč), 

• možnost využívat bezúročné období až 45 dní, 

• nulový poplatek za vydání platební karty, 

• měsíční poplatek jen 5 Kč, 

• přehled o účtu prostřednictvím internetového či telefonního bankovnictví. 

[9] 
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3.8. Merlin 

 

Pojištění platebních karet, které poskytuje finanční náhradu v případě ztráty, 

odcizení či zneužití platební karty od KB. Merlin dále pojišťuje hotovost, která byla 

vybrána z bankomatu, osobní doklady a klíče ztracené či odcizené spolu s kartou. Pojištění 

má celosvětovou platnost  a vztahuje se na všechny karty k jednomu účtu vydané na jméno 

pojištěného. Cena jen 276 Kč ročně, zvýhodněna cena pro další držitelé karty 192 Kč 

ročně. 

Výhody: 

• komplexní ochrana proti zneužití platební karty, klíčů a dokladů, 

• krytí neoprávněného použití karty, 

• krytí nákladů spojených se ztrátou, 

• bezpečné používání platební karty, 

• nulová spoluúčast. [5] 

3.9. Mobilní banka 

 
Patří k nejmodernějším revoluční službám přímého bankovnictví. Používá se 

pomocí displeje a klávesnice mobilního telefonu a umožňuje využívat bankovní služby 24 

hodin denně, 365 dní v roce v režimu on-line. 

Komunikace klienta s bankou probíhá prostřednictvím zabezpečených datových 

přenosů. Pro přístup ke službě se používá bezpečnostní prvky (PIN a heslo, karta optického 

klíče). 

Výhody:  

• aktuální informace o financích na účtu, 

• časová i finanční úspora, 

• snadná, jednoduchá a srozumitelná obsluha, 

• pro klienty všech tuzemských mobilních operátorů, 

• služba je dostupná v anglickém jazyce, 

• zadávání jednorázových příkazů, 

• výhodné poplatky za transakce a služby platebního styku. [5] 
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3.10. Mojebanka 

 
Moderní služba internetového bankovnictví KB. Služba umožňuje získávat 

informace o účtech, provádět bankovní operace z domova či kanceláře, získávat 

elektronické výpisy k účtům a platebním kartám, pohodlně platit, výhodně zhodnotit 

prostředky, požádat o úvěrové produkty a bezpečně komunikovat s bankou. 

 

Výhody:  

• služba dostupná 24 hodin denně, 365 dní v roce, 

• snadné a komfortní ovládání, 

• uživatelská podpora na bezplatné lince, 

• špičkové bezpečnostní řešení, 

• služba je dostupná v anglickém jazyce, 

• profesionálně vyškolená uživatelská podpora na bezplatné telefonní lince        

800 152 152, 

• výhodné poplatky za transakce a služby platebního styku, 

• zadávání, změna a rušení příkazů (jednorázových i trvalých) zdarma, 

• zabezpečení certifikátem v souboru s využitím autorizačních SMS nebo 

certifikátem na čipové kartě. [9] 

3.11. Mojeplatba 

 
Jde o internetový platební nástroj, který provádí bezhotovostní platbu přímo 

z internetových stránek obchodníka. Služba je určena pro všechny uživatelé internetového 

bankovnictví s platným certifikátem či na čipové kartě, kteří mohou provádět platby 

z běžného účtu vedeného v CZK. 

Výhody: 

• k dispozici je před vyplněný příkaz k úhradě, 

• rychlost a bezpečnost, 

• garance platby, 

• provádět okamžité úhrady, 

• nízké náklady. [9] 
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3.12. Povolené debety pro studenty 

 
Jsou jednoduché úvěrové produkty s nimiž můžete přečerpávat běžný účet. Je 

určený studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol starším 18 let, kteří jsou 

majitelé konta G2 či Gaudeamus. Povolený debet se čerpá do předem sjednaného limitu. 

Splácení  je automaticky prováděno vkladem nebo převodem na běžný účet. Povolený 

debet vyřeší krátkodobý nedostatek finančních prostředků. 

Výhody: 

• finanční rezerva je trvale dostupná a okamžitě k dispozici, 

• úvěr bez nutnosti zajištění, 

• dle potřeby lze kombinovat s kreditní kartou pro studenty, 

• výše celkového úvěrového limitu max. 20 000 Kč (limit debetu + limit 

karty). [5] 

3.13. Stavební spoření 

 
Je nejvýhodnější a nejspolehlivějších prostředek na trhu pro zhodnocení prostředků 

při minimálním riziku. Jde o program složený ze dvou fází (fáze spoření a úvěrová fáze). 

Během spoření budou vklady výhodně úročeny 2 % a můžete získat státní podporu 15 %. 

Minimální doba spoření pro získání výhod je 6 let, maximální doba není omezena. 

K tomu si smíte vybrat jeden ze tří typů úvěru ze stavebního spoření (přidělený, 

překlenovací a pohotovostní úvěr). Získané peníze lze vynaložit na koupi, výstavbu, 

stavební úpravu, údržbu, změnu a rekonstrukci vlastního bytu či domu. 

Stavební spoření nabízí vysokou flexibilitu - vybrat si můžete rychlou, standardní 

nebo pomalou variantu podle nastavených parametrů případného úvěru. 

Výhody: 

• vysoké zhodnocení úspor, 

• státní podpora až 3 000 Kč ročně, 

• široká nabídka úvěrů, 

• vysoká bezpečnost. [9] 
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3.14. UNIkarta 

 
Slouží jako identifikační průkaz na vysoké škole (případně i jako ISIC karta). 

UNIkarta je elektronická platební karta typu Maestro. Získat ji mohou studenti a 

zaměstnanci vysokých škol, kteří spolupracují s KB.  

 

Vysoké školy vydávající UNIkartu:  

• Vysoké učení technické v Brně (VUT), 

• Univerzita Hradec Králové (UHK), 

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  v Ústí nad Labem (UJEP), 

• Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU), 

• Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), 

• Slezská univerzita v Opavě (SLU). 

Výhody: 

• multifunkční karta – 3 karty v jedné, 

• vysoká bezpečnost, 

• první v ČR, 

• skvělé výhody s aktivovanou UNIkartou, 

• 3 měsíční výběry z bankomatů KB zdarma, 

• bonus za aktivaci 200 Kč. [5] 

3.15. Úvěr Gaudeamus 

 
Je určen studentům středních škol, jazykových škol a vybraných jazykových kurzů, 

vyšších odborných škol a vysokých škol v ČR nebo v zahraničí. Jde o účelový či 

bezúčelový úvěr od 20 000 Kč do 500 000 Kč. Půjčené peníze lze splácet až 10 let a po 

dobu studia se můžou platit pouze úroky z půjčené částky. Jako zajištění úvěru se může 

využít ručení např. rodiči, vklad u KB či stavební spoření u Modré pyramidy. 

Výhody: 

• speciální úvěr pro studenty, 

• úvěr i pro studenty bez vlastního příjmu, 

• nízká měsíční splátka, 
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• žádné sankce za předčasné splacení, 

• bezplatné a rychlé vyřízení úvěru. [9] 

3.16. Úvěr na notebook s novou konfigurací 

 
Je pro všechny studenty vysokých a vyšších škol všech ročníků a typů studia, 

jejichž úvěrová účast s úvěrem nepřesáhne 50 000 Kč. Získáte notebook typu DELL 

VostroTM 1510. Notebook dodán do 6 pracovních dnů od objednání. Úvěr od KB je o 

třetinu levnější než v e-shopu DELLu. Roční procentuální sazba nákladů  (RPSN) 11,83 %. 

Výhody: 

• půjčka bez poplatků, bez nutnosti zajištění a bez dokládání příjmů, 

• jen za 494 Kč měsíčně (16 Kč denně) při 60 splátkách nebo za 979 Kč 

měsíčně, 

• výběr ze 3 výhodných balíčků. [9] 

3.17. Vital Junior 

 
Je životní pojištění, které bylo vytvořeno jako spořící produkt pro střednědobé a 

dlouhodobé spoření. Produkt je skvělou volbou pro ty, kteří chtějí bezpečně zhodnocovat 

finanční prostředky a získávat daňové výhody. Mohou ho získat klienti, kteří chtějí svým 

dětem či vnoučatům zajistit životní plány (kvalitní studium doma či v zahraničí, studium 

jazykových kurzů, finanční příspěvek do života a spoření s garantovaným zhodnocením). 

Výhody: 

• flexibilní přizpůsobení produktu potřebám, 

• snadný přístup k penězům, 

• výhodné garantované zhodnocení 2,4 % naspořených prostředků, včetně 

podílů na zisku, 

• úspory nepodléhají dědické dani, 

• bonus ve formě navýšené výplaty v případě úmrtí, 

• v průběhu pojištění nejsou účtovány poplatky za provedené změny, 

• snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně, 

• vklad od 300 Kč měsíčně. [9] 
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3.18. Srovnání finančních produktů studentských účtů 

 

V tabulce 5 srovnávám elektronické bankovnictví, jeho úročení a prémie. 

Studentské účty jsou porovnány ve vybraných bankovních institucí v ČR (Česká 

spořitelna, ČSOB, eBanka, KB, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank, Sparkasse 

Mühlviertel - West banka, Waldviertler Sparkasse von 1842). 

V tabulce 6 porovnávám ceny, platební karty a poplatky za výběr u studentských 

účtů ve vybraných bankovních institucí, jako předchozí tabulka 5. 

 

Tabulka 5: Porovnání elektronického bankovnictví, úročení a prémií u studentských účtů [6] 
 
Banka Elektronické 

bankovnictví 
Úročení Výhody, prémie 

Česká spořitelna zdarma 1,3 % 200Kč/rok (po 
předložení karty 
ISIC nebo potvrzení 
o studiu na VŠ) 

ČSOB zdarma 1,2 % zdarma ISIC 
(jen jednou) 

eBanka zdarma 0,15 % - 
Komerční banka Zdarma, omezený 

internetbanking 
Expresní linka  
(u standardu), 
internetbanking 
Mojebanka  
(u nadstandardu) 

0,4 % 333 Kč/rok (při 
alespoň jedné platbě 
kartou u obchodníka 
a při předložení 
potvrzení o studiu 
na VŠ) 

Poštovní spořitelna Zdarma (Junior 
program), Max 
Mobil PS – služba 
zasílaní SMS 
zdarma, cena SMS 
dle operátora 
(Program Mini) 

1,1 % na požádání vydaní 
karty mládeže 
EURO 26 zdarma 
(Junior program), 
členství v klubu 
Čtyřlístek (Program 
Mini) 

Raiffeisenbank zdarma 1,2 % - 
Sparkasse 
Mühlviertel - West 
banka 

zpoplatněn pouze 
homebanking  
(10 Kč) 

0,5 % - 

Waldviertler 
Sparkasse von 1842 

zdarma 2,5 % Členství v S - clubu 
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Tabulka 6: Porovnání ceny, platební karty a poplatků za výběr u studentských účtů [6] 
 

Banka Název 
studentského 

účtu 

Cena za 
vedení 

Platební karta Poplatek za 
výběr 

z bankomatu 
(vlastního/cizího) 

Česká 
spořitelna 

Student+ poštovné zdarma 
elektronická 
mezinárodní 

6 Kč/25 Kč +  
0,5 % z vybírané 
částky 

ČSOB Studentské 
konto 

poštovné zdarma 
elektronická 
mezinárodní 

5 Kč/25 Kč 

eBanka Studentský 
program 

19 Kč +  
3,90 Kč 

zdarma 
elektronická 
mezinárodní 
(po dobu 1 
roku) 

4,90 Kč/29,90 Kč 

Gaudeamus^2 
standard 

zdarma zdarma 
elektronická 
mezinárodní 

5 Kč/35 Kč Komerční 
banka 

Gaudeamus^2 
nadstandard 

zdarma zdarma 
mezinárodní 
elektronická i 
emobosovaná 

5 Kč/35 Kč, první 
dva výběry 
v měsíci zdarma 

Junior program 
(15 až 26 let) 

10 Kč Zdarma 
Maxkarta 

5 Kč/25 Kč Poštovní 
spořitelna 

Program Mini 
(12 až 15 let) 

zdarma Zdarma 
Maxkarta 

5 Kč/25 Kč 

Raiffeisenbank Studentské 
konto 

15 Kč zdarma 
elektronická 
mezinárodní 

4 Kč první dva 
výběry v měsíci, 
9 Kč za třetí a 
další výběr/15 Kč 
první dva výběry 
v měsíci, 25 Kč 
za třetí a další 
výběr 

Sparkasse 
Mühlviertel - 
West banka 

K-konto 15 Kč 150 Kč 5 Kč/20 Kč 

Studentské 
konto 

10 Kč 150 Kč 5 Kč u 
bankomatu 
WSPK a 
ČSOB/25 Kč 

Waldviertler 
Sparkasse von 
1842 

S-club konto 10 Kč 150 Kč 5 Kč u 
bankomatu 
WSPK a 
ČSOB/25 Kč 
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V tabulce 5 můžeme vidět, že nejlepší banka je Waldviertler Sparkasse von 1842, 

která má elektronické bankovnictví zdarma, úrok je 2,5 % a premií je členství v S – clubu. 

Na následujícím místě je Česká spořitelna, která má elektronické bankovnictví zdarma, 

úrok je nižší 1,3 % a premií je 200Kč/rok (po předložení karty ISIC nebo potvrzení o 

studiu na VŠ). Nejhorší banka je eBanka (zdarma má jen elektronické bankovnictví, úrok 

je nízký 0,15 % a žádné prémie) a Mühlviertel - West banka (má jen zpoplatněný 

homebanking 10 Kč, úrok 0,5 % a žádné prémie). 

 

Z tabulky 6 můžeme vyčíst, že nejlepší podmínky bankovních produktů má KB u 

produktů Gaudeamus^2 standard a Gaudeamus^2 nadstandard. Cenu za vedení má zdarma, 

zdarma je i platební karta a poplatky jsou v rozmezí 5 Kč/35 Kč. Na stejném místě je i 

Poštovní spořitelna u programu Mini, která má stejné výhody, ale liší se jen poplatky 

v rozmezí 5 Kč/25 Kč. Nejhorší podmínky bankovních produktů má Sparkasse Mühlviertel 

- West banka a Waldviertler Sparkasse von 1842. Tyto banky mají 10 Kč za vedení, 150 

Kč za platební kartu a jejich poplatky jsou v rozmezí 5 Kč u bankomatu WSPK a ČSOB/25 

Kč. 

 



Jana Pchálková: Analýza bankovních produktů 

2009 

4 SLUŽBY ZÁKAZNÍK ŮM 
 

Kapitola se zabývá poskytováním služeb pro zákazníky KB, které se dělí na 

poskytované služby fyzickým osobám a právnickým osobám. Dále se kapitola zabývá 

službami elektronického bankovnictví, které je poskytováno jak F.O. , tak i P.O. 

 

4.1 Služby pro fyzické osoby 

 

V grafu 4 jsou znázorněny hlavní názvy poskytovaných služeb ( každodenní 

bankovnictví, financování, spoření a investování, pojištění) pro F.O.  

Poskytované služby pro F.O. se člení do 4 etap: 

 

1. Každodenní bankovnictví: 

• peníze jsou v bezpečí a vždy dostupné, 

• peníze máme pod kontrolou, 

• peníze mohou mít i děti. [9] 

 

Každodenní bankovnictví obsahuje běžné účty, platební karty, přímé bankovnictví, 

dětské konto, účty pro blízké osoby, partnery a studentský účet. [9] 

Běžné účty slouží k likvidnímu uložení dočasně volných prostředků a k provádění 

bezhotovostního platebního styku. Na běžném účtu je snadná manipulace s peněžními 

prostředky a přehled o příjmech a výdajích. Nejčastěji formy pro převody peněžních 

prostředků (SIPO, trvalé příkazy, inkaso…). [1] 

Při platebních kartách jsou peníze vždy k dispozici. Platební karty představují 

bezhotovostní platební styk, využívaný k úhradě spotřebních výdajů, k jednoduchým 

prováděním úhrad a výběrů v hotovosti. [1] K těmto platebním kartám je zajištěno cestovní 

pojištění zdarma. Bezpečnost platební karty poskytuje pojištění Merlin. [9] 

Účet přímého bankovnictví je dostupný 24 hodin denně prostřednictvím telefonu, 

internetu či mobilu. Mají zde výhodnější poplatky za transakce. [9] 

Vedení, vklady a výběry hotovosti z dětského konta jsou zdarma. Mají zde 

nadstandardní úročení. [9] 
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Studentský multifunkční účet je veden zdarma. Studenti středních, vyšších a 

vysokých škol dostávají od KB každoroční bonus 333 Kč. [9] 

 

2. Financování: 

• více peněz na nákupy, 

• peníze můžou být použity na cokoli, 

• k vlastnímu bydlení. [9] 

 

Financování zahrnuje kreditní kartu, spotřebitelský úvěr, studentský úvěr 

Gaudeamus a hypotéční úvěr. [9] 

U kreditní karty nemusí držitel uhradit své závazky bezprostředně najednou, ale má 

nárok čerpat úvěr automaticky do sjednané výše. [1] Na kreditní kartě je více peněz pro 

nákupy a nečekané výdaje. Je zde bezúročné období až 45 dní i pro všechny výběry 

z automatů. [9] 

Spotřebitelské úvěry slouží ke krytí spotřebitelských výdajů a jsou poskytované 

F.O. neboli spotřebitelům na všechny nepodnikatelské účely. [2] Peníze dostanete přímo na 

váš účet. Mimořádná splátka může být uhrazena kdykoli a zdarma. [9] 

Studentský úvěr Gaudeamus je poskytován s výhodnou úrokovou sazbou. Splácet 

úvěr se může až po ukončení studia. [9] 

Charakteristický rys hypotečního úvěru se považuje způsob zajištění, kterým je 

zástavní právo k nemovitostem. Ze zajištění vyplývá nízké riziko i jejich dlouhodobost. 

Hypoteční úvěr není omezen z hlediska účelu, na který je poskytován. [2] Z hypotečního 

úvěru lze financovat všechny typy nemovitostí i z různých hledisek. Snadné vyřízení 

hypotéky až do 100 % potřebné částky. [9] 

 

3. Spoření a investování 

• zabezpečení na stáří, 

• peníze si můžeme vydělat, 

• zhodnocení peněz s jistotou. [9] 
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Spoření a investování se zabývá finančním plánováním, stavebním spořením, 

penzijním připojištěním, investováním, investičním pojištěním Vital Invest, spořícími a 

termínovanými účty. [9] 

Stavební spoření spočívá, v tom, že klienti stavebního spoření po určitou dobu spoří 

a po splnění všech podmínek získají své úspory, ale mají i nárok na poskytnutí účelového 

stavebního spoření. Výhodné jsou podmínky stavebního spoření a relativně nízké úrokové 

sazby, které jsou pevně stanoveny při uzavření smlouvy. [2] Stát přispívá až 3000 Kč za 

rok. Po ukončení spoření se peníze můžou libovolně využívat. [9] 

Penzijní připojištění má státní příspěvek až 1800 Kč za rok. Je zde dlouhodobě 

vysoké zhodnocení vložených peněžních prostředků. [9] 

U investování peněžních prostředků je možnost opakované investice. Mají 

atraktivní zhodnocení v korunách i cizích měnách. Investice se vedou dle aktuálních 

možností a potřeb. [9] 

Investiční pojištění Vital Invest  zahrnuje kombinaci investování a pojistné 

ochrany. Investiční a pojistná složka se může v průběhu spoření a investování kdykoli 

měnit. [9] 

Na spořících a termínovaných účtech je bezplatné založení, vedení i zrušení účtů. 

Nevýhodou jsou vyšší úroky než na  běžném účtu. [9] 

 

4. Pojištění 

• ochraňují majetek, 

• zajištění blízkých, 

• zajištění sami sebe. [9] 

 

Pojištění se člení na pojištění majetku, autopojištění a úrazové pojištění Patron. [9] 

Při pojištění majetku je možnost převodu bonusu od jiné pojišťovny. Mají zde 

výhodnou cenu pro pojištění odpovědnosti za škodu. [9] 

Škody u autopojištění se zpravidla hradí v cenách nových věcích. Možnost převodu 

bonusu od jiné pojišťovny. [9] 

U úrazové pojištění Patron je výhodná cena vzhledem k výši plnění. Uzavřít 

smlouva se dá bez zdravotního dotazníku. [9] 
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Graf 2: Názvy poskytovaných služeb pro F.O. [9] 
 

 
 

4.2  Služby pro právnické osoby 

 

Graf 5 znázorňuje hlavní názvy poskytovaných služeb (každodenní bankovnictví, 

financování, spoření a investování, pojištění, zaměstnanecké výhody) pro P.O. Tyto 

poskytnuté služby se jen o něco málo mění než služby pro F.O. 

 

Tyto poskytnuté služby pro P.O: se člení do 5 etap: 
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1. Každodenní bankovnictví: 

• peníze jsou v bezpečí a vždy dostupné, 

• finance pod kontrolou, 

• získání více zákazníků. [9] 

 

Každodenní bankovnictví obsahuje stejné služby (běžný účet, hotovostní operace, 

platební kartu a přímé bankovnictví) jako u F.O. Dále zahrnuje platební terminály a osobní 

finance. [9] 

Platební karta u P.O. je pojištěna Profi Merlinem. Platební karta může být použita i 

pro nákup v Makru. [9] 

Platební terminály získávají nové zákazníky, zvyšují obrat a prestiž. [9] 

U osobních financích je zvýhodněný účet pro soukromé účely. Osobní finance 

obsahují oddělení soukromých a podnikatelských aktivit. [9] 

 

2. Financování: 

• k rozšíření firmy, 

• rychlé peníze, 

• finanční rezerva. [9] 

 

Financování se zabývá Profi úvěrem, povoleným debetem a ostatními úvěry. 

Kreditní karta má stejné podmínky jako u poskytnutých služeb pro F.O. [9] 

Profi úvěr je úvěr na investice do firmy nebo pro nákup zásob. Peníze obdrží klient 

do 3 dnů. [9] 

U povoleného debetu je možnost přečerpání peněžních prostředků na běžném účtu. 

Splácení povoleného debetu až do 180 dnů. [9] 

Ostatní úvěru mohou být financovány dle potřeb klienta. Klient může využít 

státních podpor. [9] 

 

3. Spoření a investování 

• nechat peníze vydělat, 

• zhodnocení volných prostředků. [9] 
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Spoření a investování zahrnuje investování, které má stejné podmínky jako u 

poskytnutých služeb pro F.O. [9] 

 

4. Pojištění 

• zajištění blízkých, 

• uchránit majetek. [9] 

 

Pojištění obsahuje podobné služby (pojištění majetku a autopojištění) jako u F.O. 

Dále zahrnuje i úrazové pojištění Profi Patron. Toto úrazové pojištění je s rychlým plněním 

a poskytuje nízké pojistné s vysokým plněním. [9] 

 

5. Zaměstnanecké výhody 

• motivace zaměstnanců, 

• úspora na daních. [9] 

 

Zaměstnanecké výhody se zabývají penzijním připojištěním, programem Vital a 

programem Domino. [9] 

Penzijní připojištění využívá státní příspěvky a daňové úlevy. Dbají na bezpečnost 

zhodnocení finančních prostředků. [9] 

Program Vital je životní pojištění s možností daňových úspor. Zvyšuje motivaci a 

věrnost zaměstnanců. [9] 

Program Domino nabízí speciální produkty dle potřeb klienta. Výhodou je úspora 

nákladů při bezhotovostních výplatách mezd v rámci jedné banky. [9] 
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Graf 3: Názvy poskytovaných služeb pro P.O. [9] 
 

 

 

4.3 Elektronické bankovnictví KB, a.s. 

 

Služby elektronického bankovnictví jsou poskytované pro F.O. i P.O. KB nabízí 

mnoho služeb telefonního bankovnictví, počítačového bankovnictví, mobilního 

bankovnictví, internetového bankovnictví (homebanking), bezpečné platby prostřednictvím 

internetu pomocí protokolu SET a ještě provozuje několik samoobslužných zón. [3] 

Telefonní bankovnictví KB poskytuje hlasový informační systém (HIS) a Expresní 

linku KB. [3] 
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HIS je poskytovaná služba prostřednictvím telefonu, která umožňuje klientům 

získávat informace o zůstatcích na běžném účtu, spořících, úvěrových a termínovaných 

účtů. Pro používání služby HIS je potřeba mít telefonní přístroj s možností tónové volby či 

mobilní telefon. Pro poskytnutí služby HIS je třeba uzavřít smlouvu o připojení na HIS 

KB. Ochrana HIS je zajištěna osobním identifikačním číslem (PIN). [3] 

Služba Expresní linky KB, umožňuje provádět běžné bankovní operace po telefonu. 

Funguje na bezplatné lince 800 111 124, kterou zajišťují telefonní bankéři 24 hodin denně 

po celý rok. Služba je poskytována pro osobní, podnikatelské, tuzemské a cizozemské 

klienty KB. Podmínkou využití služeb Expresní linky je uzavření smlouvy o poskytnutí 

Expresní linky KB v místě, ve kterém je vedený běžný účet. Bezpečnost Expresní linky je 

zajištěna osobním identifikačním číslem (PINem) heslem a osobními (záložními) 

otázkami. Ochrana je provedena ve dvou variantách zabezpečení (4 místný PIN či 8 místný 

PIN). [3] 

KB dále poskytuje samoobslužnou zónu pro občany (F.O.) a podnikatele, které jsou 

nainstalovány v některých pobočkách KB. V samoobslužné zóně jsou poskytovány služby 

informačního, platebního a výpisového terminálu. [3] 

Informační terminál poskytuje údaje o KB a jejich aktivitách, o finanční skupině 

KB, o Sazebníku KB (úrokové sazby, provize, ceny), o kurzech zahraničních měn, 

cenných papírech a o nových produktech. Tyto údaje jsou přístupné všem klientům KB. 

Platební terminál umožňuje zadávání jednorázových i trvalých příkazů k úhradě. 

Poskytuje informace o zůstatku na běžném účtu. Služby jsou poskytovány klientům KB, 

kteří mají u banky vedený účet, jsou držiteli bankovní karty a mají uzavřenou smlouvu 

s využíváním platebního terminálu. Další podmínkou je i platební karta. [3] 

Výpisový terminál umožňuje poskytování výpisů z výpisových terminálů 

v samoobslužní zóně. Uživatelem této služby může být každý držitel platební karty KB 

(kromě typu American Expres). [3] 
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5 ZÁVĚR 

 

Analýzu bankovních produktů KB pro mládež a studenty jsem si vybrala proto, že 

sama patřím do této kategorie. Tato problematika je pro mne blízká a zajímavá. Zároveň 

jsem se snažila o pohled ze strany banky.  

Každá moderní banka má svůj velký potenciál v mládeži a studentech do budoucna. 

Studenti jednou dostudují a budou si chtít založit účet, hypotéku, spotřebitelský úvěr, 

pojištění, stavební spoření či jinou poskytovanou službu. Proto jsou studenti SŠ a VŠ do 30 

let věku pro KB významnými klienty. Banka neustále rozvíjí nabídku bankovních produktů 

pro tuto skupinu a dala si za cíl vylepšení služeb pro studenty.  

KB také poskytuje produkty pro děti od prvního dne narození - dětské konto 

beruška (0 až 15 let), spořící konto a další poskytované produkty a služby. 

KB spolupracuje se studenty středních, vyšších i vysokých škol, konají veletrhy pro 

studenty, dále dělají prezentace, které jsou zaměřené na informace o bankovních 

produktech určeným studentům a mládeži. 

KB poskytuje bankovní produkty a služby všem klientským segmentů od občanů, 

mládeže a studentů, podnikatelů a menších firem, podniků až přes místní správy a 

samosprávy. 

Bakalářská práce je zaměřena na bankovní produkty pro mládež a studenty 

v podmínkách společnosti KB, a.s. Zaměřila jsem se hlavně na charakteristiku, analýzu, 

zhodnocení a výhody jednotlivých produktů z pohledu banky i z pohledu klienta. 

V tabulkách jsem porovnávala ceny, platební karty, poplatky za výběry, elektronické 

bankovnictví, prémie a úročení u studentských účtů ve všech bankovních institucí ČR. 

Poskytované služby KB jsou rozděleny na služby pro fyzické i právnické osoby. 

V cyklických grafech jsou uvedené etapy (každodenní bankovnictví, spoření a investování, 

financování, pojištění a zaměstnanecké výhody), které pokračují v cyklech. Každá tato 

etapa poskytuje jiné služby pro klienty.  

V elektronickým bankovnictví se zabývám hlavně telefonním bankovnictvím a 

samoobslužnou zónu. Telefonní bankovnictví je služba, která poskytuje hlasový 

informační systém a Expresní linku. Samoobslužná zóna poskytuje služby informačního, 
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platebního a výpisového terminálu. Tyto služby elektronického bankovnictví jsou 

poskytované pro F.O. i P.O. 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat a zhodnotit jednotlivé bankovní produkty 

pro mladé lidi a studenty. Analýzou bankovních produktů se zabývám, protože si myslím, 

že tyto produkty mají velkou budoucnost pro nás mladé lidi a budou se dále rozšiřovat do 

dalších propracovaných produktů u všech bankovních institucí ČR. 
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Příloha 1: Organizační schéma KB, a.s. [9] 
 

 

Komerční banka, a.s. 

Předseda představenstva a generální ředitel 

Náměstek generálního ředitele a Správní ředitel 

Lidské zdroje 

Interní audit  

Organizace a řízení projektů 

Top Corporations 

Řízení rizik 

Strategie a finance 

Corporate Secretary 

Investiční bankovnictví 

Distribuce 

Provoz 

Marketing and Business Development 

Podpůrné služby 

Informa ční technologie 
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Příloha 2: Základní informace o KB, a.s. [6,7,8] 
 
Obchodní firma Komerční banka, a. s. 
Právní forma akciová společnost 
Druh komerční, hypoteční, privátní 
Sídlo banky Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, 

PSČ 114 07 
Telefon 222 432 111 
Fax 224 243 020  
E-mail mojebanka@kb.cz 
www stránka www.kb.cz 
BANIS 0100 
Infolinka 800 111 055 
Člen bankovní asociace ano 
Identifika ční číslo 45 31 70 54 
Datum zápisu do obch. rejstříku 5. 3. 1992 
Údaje o zápisu do obch. rejstříku banka je zapsána v obch. rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 
1360 

Poslední změna v zápisu do obch. 
rejstříku 

4. 6. 2008 

Účel poslední změny v zápisu do obch. 
rejstříku 

zápis člena představenstva p. Jeřábka 

Výše základního kapitálu zapsaného 
v obch. rejstříku 

19 004 926 000 Kč 

Výše splaceného základního kapitálu 19 004 926 000 Kč 
Akcie: 38 009 852 ks kmenových akcií na majitele 

v zaknihované podobě ve jmenovité 
hodnotě po 500 Kč 

Údaje o nabytí vlastních akcií 54 000 ks     zdroj: výpis z registru emitenta 
k 30. 9. 2008 

Údaje o zvýšení základního kapitálu základní kapitál banky nebyl od posledního 
uveřejnění zvýšen 
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Příloha 3: Přehled Finanční skupiny KB, a.s. [5] 
 

 

Komerční banka, a.s. 

Stavební spoření 

Penzijní pojištění 

Spotřební financování 

Pojištění 

Podnikové služby 

Ostatní 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 
(100%) 

Penzijní fond Komerční banky, a.s. 
(100%) 

ESSOX s.r.o. 
(51%) 

Komerční pojišťovna, a.s. 
(49%) 

Factoring KB, a.s. 
(100%) 

Komerční banka Bratislava, a.s. 
(100%) 

Protos, uzavřený investiční fond, a.s. 
(KB 90%, Factoring KB10%) 

Bastion European Investment S.A. 
(99,8%) 

CRCB – Czech Banking Credit Burelu, a.s. 
(20%) 

CMZRB, a.s. 
(13%) 

Burza cenných papírů Praha, a.s. 
(11%) 

ALL IN REAL ESTATE LEASING a.s. , In 
likvidaci  
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1. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. 

• Vlastnická struktura:  100 % dceřiná společnost KB 

• Obchodní činnost:  Stavební spořitelna 

• Charakteristika:   MPSS je specializovanou bankou, která se  

zabývá financování bytových potřeb klientů. 

Nabízí výhodné optimální zhodnocení úspor, 

řešení bytových potřeb a bezplatné úvěrové 

poradenství. 

• Postavení na trhu:  Třetí místo na trhu stavebních spořitelen dle  

počtu uzavřených smluv.   

 Druhé místo v objemu poskytnutých úvěrů. 

• Hlavní produkty:  Stavební spoření se státní podporou, 

Překlenovací úvěry, 

Úvěry ze stavebního spoření. 

• Spolupráce s KB:  MPSS lze uzavřít ve všech pobočkách KB.  

Nabídka MPSS zahrnuje penzijní pojištění 

rozšířené o bankovní produkty KB (Modrá 

půjčka, Modré konto) i o podílové fondy IKS 

[9]. 

2. Penzijní fond KB, a. s. 

• Vlastnická struktura:  100 % dceřiná společnost KB 

• Obchodní činnost:  Penzijní fond 

• Charakteristika:   PFKB nabízí penzijní připojištění se státní  

Podporou. Cílem hospodaření je zajišťování 

přijatelné úrovně zhodnocení (investice do 

dluhopisů). 

• Postavení na trhu:  Čtvrté místo na trhu dle objemu zpracovaných   

Prostředků. 

Čtvrté místo dle počtu klientů fondu. 

Rating Aa1.cz – udělený renomovanou 

agenturou Moody’s (nejvyšší stupeň ocenění 

na trhu penzijních fondů v České republice). 
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• Hlavní produkty:  Penzijní připojištění se státní podporou. 

• Spolupráce s KB:  PFKB lze sjednat na kterékoli pobočce KB  

[5]. 

3. Komerční pojišťovna, a. s. 

• Vlastnická struktura:  Komerční banka 49 % , SOGECAP 51 % 

• Obchodní činnost:  Pojišťovací činnost 

• Charakteristika:   Je univerzální pojišťovna, která se zaměřuje na  

Poskytování služeb v oblasti životního 

pojištění. 

• Hlavní produkty:  Investiční životní pojištění (Vital Invest), 

Spořící životní pojištění (Vital), 

Kapitálové životní pojištění pro podnikovou 

klientelu (Program Vital), 

Kapitálové životní pojištění (Vital Grant), 

Pojištění v případě ztráty nebo krádeže 

platební karty (Merlin, Profi Merlin), 

Kolektivní pojištění ke spotřebitelským 

úvěrům, 

Rizikové životní pojištění k hypotečním 

úvěrům, 

Pojištění pro případ úmrtí (Patron, Profi 

Patron), 

Pojištění kreditních karet, 

Cestovní pojištění. 

• Spolupráce s KB:  Komerční pojišťovna úzce spolupracuje s KB,  

MPSS a ESSOX [5].  

4. Factoring KB, a. s. 

• Vlastnická struktura:  100 % dceřiná společnost KB 

• Obchodní činnost:  Factoring 

• Charakteristika:   FKB se zabývá odkupem, správou,  

financováním a inkasem krátkodobých 

pohledávek do 90 dnů. 
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• Postavení na trhu:  Čtvrté místo na factoringovém trhu dle objemu 

uskutečněných obchodů. 

• Hlavní produkty:  Tuzemský factoring, 

Zahraniční factoring, 

Reverse factoring. 

• Spolupráce s KB:  FKB úzce spolupracuje s KB při získávání  

nových klientů a jejich obsluze [9].  

5. Komerční banka Bratislava, a. s. 

• Vlastnická struktura:  100 % dceřiná společnost KB 

• Obchodní činnost:  Poskytování bankovních služeb podnikové  

klientele. 

Financování obchodu a transakcí mezi Českou 

a Slovenskou republikou. 

• Charakteristika:   KB Bratislava nabízí kompletní portfolio  

služeb pro klienty (účty, platební styk, 

elektronické a investiční bankovnictví). 

• Postavení na trhu:  Nevýrazná pozice na slovenském trhu ( skoro 

1 % slovenského trhu). 

Důraz je kladen na klientelu středních a 

větších podniků.    

• Hlavní produkty:  Krátkodobé investiční úvěry, záruky, 

Zahraniční platební styk, 

Měnové nástroje (spotové a foewardové 

operace), 

Derivátové produkty, 

Úrokové nástroje (forwardové úrokové 

operace a slapové operace), 

Vklady a úvěry na peněžní trh, 

Vydávání platebních karet EuroCard, 

MasterCard, 

Operace na kapitálovém trhu a trade finance, 

Elektronické bankovnictví, 
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Leasingové produkty - KB leasing, KB Fleet 

Lease, 

Cash looping. 

• Spolupráce s KB:  KB Bratislava úzce spolupracuje s KB  

v oblasti úvěrových obchodů, v oblasti 

investičního řízení aktiv a pasiv a v ostatních 

podpůrných funkcí [9]. 

6. ESSOX, s.r.o. 

• Vlastnická struktura:  Komerční banka 51 %, SGCF 49 % 

• Charakteristika:  ESSOX si za dobu své existence získal pozici  

jedné z nejvýznamnějších nebankovních 

společností zabývajících se poskytováním 

služeb hotovostní půjčky, kreditní karty, 

splátkový prodej a leasing). 

• Spolupráce s KB:  ESSOX spolupracuje s KB v oblasti získávání  

firemních klientů, kteří nabízejí služby 

ESSOX svým konečným zákazníkům [9].  

 

 


