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Anotace 

Tato bakalářská práce je věnována analýze depozitních bankovních produktů. Je 

zde nastíněna charakteristika GE Money bank, a. s. V první části se zabývám historii a 

současnosti společnosti GE Money bank, a. s.  

V této práci představuji veškeré depozitní produkty, běţné účty jako základní 

bankovní produkty a poté samotné spořící účty společnosti GE Money Bank, a. s. V další 

části provádím analýzu srovnatelných produktů od České spořitelny, a. s. a Komerční 

banky, a. s. Vyhodnocuji, která varianta je pro klienty nejvhodnější. 

Klíčová slova: depozitní bankovní produkt, běţný účet, spořící účet 

 

Summary 

This work is focused on analysing a Commercial bank´s Deposit Products. There is 

a description of the GE Money bank, Inc. In first part I deal with history and present this 

company GE Money bank JSC. 

In this work I introduce all deposit products, checking account as basic bank 

products a then saving account company GE Money bank, Inc. The next part of my work 

deals with the analysing comparable products of Czech savings bank, Inc. and Commercial 

bank, Inc. I evaluace what alternace is for customers the best. 

Keywords: bank’s deposit product, checking account, saving account 
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1 Úvod  

V současné době je běţnou potřebou a současně nutností kaţdé domácnosti vlastnit 

běţný účet u nějaké finanční instituce, neboť platby za různé sluţby jsou prováděny ve 

větší míře bezhotovostním platebním stykem. Z tohoto důvodu pramení i poţadavek, aby 

volné finance, které na účtech zůstávají, byly vhodným způsobem ošetřeny. Vzhledem 

k tomu, ţe je sloţité se orientovat v široké škále produktů nabízených na našem trhu, 

zvolila jsem si proto analýzu depozitních produktů nabízených finančními institucemi na 

našem trhu, které toto zhodnocení peněz umoţňují. Nabídka pro klienty je zajímavá díky 

tomu, ţe peněţní prostředky jsou bezpečně chráněny, vklady na účtech jsou ze zákona 

pojištěny na 100 % vkladu, maximálně do výše 50 000 Eur.  

Pro většinu lidí jsou depozitní produkty způsobem, jak mít své peníze dokonale pod 

kontrolou. Je to dáno poskytnutými informacemi bankou jako jsou pravidelné výpisy 

z účtu, moţnost vyuţití internetového bankovnictví, vyuţitím sluţeb, například převody 

z účtů, platby nájmů, inkasa a jiné. Klientovi šetří čas a díky bezhotovostnímu styku vše 

zařídí z pohodlí domova. Tyto produkty jsou výhodné také pro banky, protoţe jsou 

zdrojem finančních prostředků, které banka dále investuje do svých obchodů a tím 

zhodnocuje kapitál.  

Ve druhé kapitole své práce se zaměřuji na společnost GE Money bank, a. s. Je to 

banka, která nabízí širokou nabídkou finančních sluţeb. Současně zde nahlédnu do historie 

společnosti, ze které tato banka vzešla. 

Třetí kapitola je zaměřena na depozitní produkty, které nabízí GE Money bank, a. s. 

svým klientům na našem trhu. Podrobněji se budu zabývat jednotlivými produkty a 

moţnostmi, které klientům přináší.  

Čtvrtá kapitola se zabývá porovnáním vybraných depozitních produktů. Pro 

analýzu produktů GE Money bank, a. s. jsem si vybrala obdobné spořící produkty od dvou 

velkých finančních institucí s dlouholetou tradicí na našem trhu a to Českou spořitelnu, a. 

s. a Komerční banku, a. s.  

Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení depozitních bankovních produktů 

nabízených klientům GE Money bank, a. s. V páté kapitole se zabývám vyhodnocením 

z mého pohledu nejatraktivnějších nabídek finančního trhu u nás. 
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Charakteristika vybrané obchodní banky  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala GE Money bank, a. s. , která je 

univerzální bankou, jelikoţ svým klientům poskytuje depozitní i úvěrové produkty. Své 

sluţby nabízí širokému spektru obyvatelstva – občanům, podnikatelům, malým a středním 

podnikům.  

2. 1 Historie GE Money bank, a. s. 

GE Money bank působí v rámci General Electric, která je globální diverzifikovanou 

společností zabývající se činnostmi v oblasti technologií, médií a sluţeb, včetně 

finančních. Jejím cílem je vytvářet produkty zvyšující kvalitu ţivota. Skupina se zabývá 

mnoha obory, od výroby leteckých motorů, větrných turbín, přes zařízení elektráren, 

výrobu plastů, lékařských scannerů a televizního vysílání aţ po poskytování finančních 

sluţeb občanům a spotřebitelům. Působí ve více neţ 100 zemích světa a zaměstnává přes 

316 000 lidí. 

Byla zaloţena v roce 1892 ve Spojených státech Amerických geniálním 

vynálezcem Thomasem Alvou Edisonem. Po celou dobu své existence je GE synonymem 

kvality a špičkových technologií. Po několik let za sebou získala prestiţní ocenění jako 

nejobdivovanější společnost světa. Z hlediska trţní kapitalizace a hodnoty značky je 

jednou z největších společností na světě. Její sídlo je v městě Fairfield ve státě 

Connecticut. V současnosti ji tvoří čtyři hlavní divize: GE Technology infrastructure, GE 

Energy infrastructure, NBC Universal a GE Capital. 

GE Technology infrastructure segment zabývající se vytvářením infrastruktury 

technologie, přepravy a zdravotní péče v celém světě. 

GE Energy infrastructure je obchodní jednotka, která svou činnost zaměřuje na 

implementaci, zdokonalení produktů a technologií s vyuţitím přírodních zdrojů jako je 

vítr, voda, ropa nebo plyn.  

NBC Universal se specializuje na produkci, výrobu a marketing filmů, televizních 

pořadů, zpravodajství, sportovních přenosů. V současné době, konkrétně od roku 2008 do 

roku 2012, je GE partnerem a sponzorem olympijských her a tato divize, jako jediná 

televize měla moţnost vysílat sportovní přenosy. 
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GE Capital je se svým zaměřením finanční divize, která umoţňuje ať uţ 

jednotlivcům nebo podnikům, aby si plnili své sny, neboť znění motta společnosti je: „S 

GE ţivot podle vašich představ“. Poskytuje sluţby jako jsou obchodní úvěry, operativní 

leasing, řízení a správa vozového parku, finanční programy, půjčky na nákup nemovitostí, 

pojištění, kreditní karty, osobní půjčky a další finanční sluţby. 

V České republice ji zastupují tři sesterské společnosti: GE Money bank, GE 

Money Multiservis a GE Money Auto. 

V tabulce č. 1 uvádím stupnici pro dlouhodobý rating. Rating společnosti je AA+.  

Tabulka č. 1: Stupnice pro dlouhodobý rating 

Moody's 

Standart 

& Poor's, 

Fitch 

Zhodnocení 

Aaa AAA 
Téměř ţádné úvěrové riziko. Vynikající 

schopnost splnění finančních závazků. 

Aa1 AA+ 

Bezpečná investice s nízkým rizikem. Aa2 AA 

Aa3 AA- 

A1 A+ Bezpečná investice, náchylná na 

ekonomické události a negativní vlivy v 

daném oboru podnikání 

A2 A 

A3 A- 

Baa1 BBB+ Středně bezpečná investice vyskytující se 

často při zhoršených podmínkách v 

ekonomice. 

Stále dostatečná schopnost dostát svým 

závazkům, ale situace se můţe zhoršit. 

Baa2 BBB 

Baa3 BBB- 

Ba1 BB+ Spekulativní investice - dluţník čelí 

nepříznivým podmínkám a je 

problematické předpovídat budoucí vývoj. 

Ba2 BB 

Ba3 BB- 

B1 B+ Spekulativní investice - dluţník čelí 

nepříznivým podmínkám a očekává se 

zhoršení situace. 

B2 B 

B3 B- 

Caa CCC Pravděpodobnost úpadku nebo jiné 

přerušení činnosti - závazky nejspíše 

nebudou splaceny. 

Ca CC 

C C 

  D 

Velmi vysoká pravděpodobnost úpadku. 

Trvalá neschopnost dluţníka dostát svým 

závazkům. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rating 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rating
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Ratingem rozumíme nezávislé hodnocení, jehoţ cílem je zjistit, jak je posuzovaný 

subjekt schopen a ochoten dostat včas a v plné výši svým závazkům. Provádí se na základě 

komplexního rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu.  

Rating pouţívají především státní instituce, makléři, investoři, eminenti a banky. 

Hodnocení provádějí nezávislé ratingové agentury, z nichţ nejvýznamnější jsou Moody’s, 

Standart & Poor a Fitch rating, jejichţ hodnocení je v tabulce vyuţito. 

2. 2 Současnost GE Money bank, a.s. 

Společnost na českém trhu působí jako banka od 22. června 1998 jako GE Capital 

Bank a od 17. ledna 2005 se přejmenovala na GE Money bank v souvislosti 

s celosvětovým rebrandingem značky GE Money. 

Její základní kapitál činil 510 000 000 Kč. Centrála banky sídlí na adrese: 140 28  Praha 4, 

Vyskočilova 1422/1a. Jejím majitelem je GE Capital International holding corporation. 

Standardní sluţby GE Money bank, a. s. zahrnují: vedení běţných účtů, 

poskytování úvěrů, šeková sluţba, tuzemské dokumentární akreditivy a inkasa, směnečné 

sluţby, směnárenské sluţby, platební tuzemský i zahraniční styk, faktoring, forfaiting, 

vystavování bankovních záruk, přijímání depozit, internetové a GSM bankovnictví, 

homebanking. 

GE Money Bank je zaloţena na neustálých inovacích. Zavedla tyto 

sluţby: elektronický výpis z běţného účtu, komunikace s klienty prostřednictvím 

zabezpečeného internetového chatu, paušální sazba běţných účtů pro retailové a korporátní 

klienty, konsolidace dluhů, refinancování hypoték, odměny klientům za pouţívání 

platebních karet. 

Sluţby GE Money bank vyuţívá v současné době 1,7 milionů lidí. Klienti banky 

mají k dispozici 620 bankomatů a 221 poboček. 

V tabulce č. 2 uvádím dozorčí radu GE Money bank, a.s., která je kontrolním 

orgánem banky a zajišťuje soulad s právními předpisy, stanovami a pokyny valné 

hromady, které také předkládá výsledky své kontrolní činnosti, popř. návrhy jednotlivých 

opatření. Má minimální počet členů, coţ jsou tři a jeden z nich je volen zaměstnanci. 

Funkční období členů je řízeno stanovami banky. Ve své působnosti má dohled nad 
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činnosti představenstva, jejichţ členy uvádím v tabulce č. 3. Představenstvo je statutární 

orgán, rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se činnosti banky jako celku a dozorčí 

radě předkládá účetní bilance, uzávěrky a další zprávy. 

Tabulka č. 2: Dozorčí rada GE Money bank, a. s. 

Dozorčí rada banky  Funkce 

 Robert Charles Green  Člen dozorčí rady 

 Aleš Blaţek  Člen dozorčí rady 

 Pavel Zídek 
 Člen dozorčí rady volený 

zaměstnanci 

Zdroj: http://www.gemoney.cz/documents/cz/press/hospodarske-vysledky-3q-2009.pdf 

Tabulka č. 3: Představenstvo GE Money bank, a. s. 

Představenstvo banky  Funkce 

 Peter Ronald Herbert  Předseda představenstva 

 Christoph Glaser  Člen představenstva 

 Brett Matthew Belcher  Člen představenstva 

 Rajest Ramakrishna 

Gupta 
 Člen představenstva 

Zdroj: http://www.gemoney.cz/documents/cz/press/hospodarske-vysledky-3q-2009.pdf 

 

V následující tabulce č. 4 uvádím zastoupení jednotlivých funkcí ve vedení společnosti GE 

Money bank, a.s.  

Generálním ředitelem společnosti od 26. června 2008 je Peter Ronald Herbert, který je 

zároveň i předsedou představenstva od 10. července téhoţ roku. Do banky přišel s 30letou 

praxí v bankovnictví. Vykonával funkci generálního ředitele Barclaycard International, 

kterou díky svému umu dokázal vyzvednout na post předního účastníka trhu. Zastával 

významné pozice v korporátním a retailovém bankovnictví. Před příchodem do GE Money 

bank pracoval jako zástupce generálního ředitele skupiny National Bank of Kuwait se 

zaměřením na banky Blízkého východu a severní Afriky.  

http://www.gemoney.cz/documents/cz/press/hospodarske-vysledky-3q-2009.pdf
http://www.gemoney.cz/documents/cz/press/hospodarske-vysledky-3q-2009.pdf
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Tabulka č. 4: Vedení GE Money bank, a. s. 

Divize  Ředitel divize  Funkce 

  
 Peter Ronald 

Herbert 
 Chief Executive Officer 

 Personální  Niamh Hegarty 
 Chief Human 

Resources Officer 

 Řízení rizik 
 Brett Matthew 

Belcher 
 Chief Risk Officer 

 Právní a Compliance  Tomáš Černý 
 Chief Legal, 

Compliance Officer 

 Distribuce 
 Christoph 

Glaser 

 Chief Distribution 

Officer 

 Komerční bankovnictví 
 Vojtěch 

Záškodný 

 Pověřený řízením 

Commercial Banking 

Division 

Marketing a strategie  Ian Forrest 
 Chief Marketing a 

Strategy Officer 

 Informáční systémy  Petr Beneš 
 Chief Information 

Officer 

 Finanční 

 Rajest 

Ramakrishna 

Gupta 

 Chief Financial Officer 

 Provozní  Jonas Hasselrot 
 Chief Operations 

Officer 

 Produkty  Wade Robison  Chief Products Officer 

 Interní audit 
 Thomas B. 

Dadd 

 Senior Internal Audit 

Manager 

Zdroj: http://www.gemoney.cz/documents/cz/press/hospodarske-vysledky-3q-2009.pdf 

 

  

zdroj:%20http://www.gemoney.cz/documents/cz/press/hospodarske-vysledky-3q-2009.pdf
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Information Technologies Division 
Chief Information Officer 

(Ředitel informačních systémů) 
P. Beneš 

Marketing & Strategy Division  
Chief Marketing & Strategy Officer 

(Ředitel marketingu a strategie) 
I. Forrest 

Products  Division 
Chief Products Officer 

(Ředitel oddělení produktů) 
W. Robison 

Legal & Compliance Division 
Chief Legal & Compliance Officer 

(Ředitel právního oddělení a 
compliance) 

T. Černý 

Operations Division 
Chief Operations Officer 

(Ředitel provozního oddělení) 
J. Hasselrot 

Finance Divison 
Chief Financial Officer 

(Finanční ředitel) 
R. Gupta 

Risk Division 
Chief Risk Officer 

(Ředitel řízení rizik) 
B.M. Belcher 

Commercial Banking Division 
(Ředitel komerčního bankovnictví) 

V. Záškodný* 
pověřený řízením 

 

Distribution Division 
Chief Distribution Officer 

(Ředitel distribuce) 
Ch. Glaser 

 

Human Resources Division  
Chief Human Resources Officer 

(Ředitelka lidských zdrojů) 
N. Hegarty 

Internal Audit Department 

Senior Internal Audit Manager 

(Ředitel interního auditu) 

T. Dodd 
 

Chief Executive Officer 

(generální ředitel) 

P. R. Herbert 

Board of Directors  
(představenstvo) 

P.R. Herbert     Ch. Glaser 
B.M. Belcher 

Supervisory Board 
(dozorčí rada) 

R.Ch. Green    A. Blaţek    P. Zídek 

V obrázku č.1 popisuji základní organizační schéma banky doplněné o český překlad. 

Obrázek č. 1: Organizační schéma GE Money bank, a. s. 
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3 Depozitní bankovní produkty 

„Z hlediska banky představují depozitní produkty formy získávání cizího kapitálu, 

odráţejí se na straně pasiv bankovní rozvahy a banka při nich vystupuje v pozici 

dluţníka.“[1] 

V praxi to znamená, ţe banka platí klientovi za jeho peníze částku, kterou 

nazýváme úrok, a pro klienta je výnosem. 

Struktura depozitních produktů 

„Získávání úvěrových finančních zdrojů od klientů banky provádějí prostřednictvím celé 

řady různých depozitních produktů, které můţeme v základní rovině rozdělit z hlediska 

formy do tří základních skupin:  

- příjímání vkladů; 

- emise dluhových cenných papírů; 

- příjímání úvěru bankou. 

Jednotlivé formy depozitních produktů se mohou navzájem lišit řadou různých 

charakteristik důleţitých jak pro banku, tak i klienta, za nejvýznamnější lze povaţovat 

rozdíly v 

- právní úpravě; 

- způsobu stanovení a výši úroků a jejich zdanění;  

- výši rizika spojeného s daným produktem pro klienta, coţ se koncentruje zejména do 

vztahu k zákonnému pojištění vkladů; 

- likviditě, moţnosti a způsobu sekundární obchodovatelnosti; 

- regulačních pravidlech; 

- moţnostech vyuţití získaných zdrojů bankou; 

- reţimu povinnosti vytváření povinných minimálních rezerv“[2]; 

- podle délky splatnosti – netermínované (není omezena), krátkodobé (do jednoho 

roku), střednědobé (na jeden rok aţ pět let) a dlouhodobé (pouze nad 5 let). 
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Tabulka č. 5: Základní členění depozitních bankovních produktů 

Depozitní produkty 

přijímání vkladů emise cenných papírů přijímání úvěrů 

vklady na 

běţných 

účtech 

vklady na 

vkladových 

účtech 

pokladní 

poukázky 

bankovní 

dluhopisy 
  

vklady na 

vkladních 

kníţkách 

vklady v rámci 

stavebního 

spoření 

hypoteční 

zástavní listy 
  

úvěry přijaté v 

repoobchodech 

        podřízené úvěry 

  
vkladové listy a 

certifikáty 

depozitní 

směnky 

podřízené 

dluhopisy 

ostatní přijímané 

úvěry 

Zdroj: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty 

- „vklady na běţných účtech, které jsou upraveny smlouvou o běţném účtu dle 

obchodního zákoníku; 

- vklady na vkladových účtech, jejichţ úprava ve formě smlouvy o vkladovém účtu je 

rovněţ obsaţena v obchodním zákoníku; 

- vklady na vkladních kníţkách, které jsou upraveny v občanském zákoníku; 

- vklady na vkladních listech jsou upraveny v občanském zákoníku a vztahují se na ně 

přiměřeně ustanovení o vkladních kníţkách 

- jiné formy vkladu, které jsou sjednány podle občanského zákoníku, i na ně se 

přiměřeně vztahují – pokud není sjednáno něco jiného – ustanovení o vkladních 

kníţkách 

- vklady v rámci stavebního spoření, jejichţ reţim je vedle obecné úpravy dále 

specifikován v zákoně o stavebním spoření.“[3] 

 

Struktura dluhových cenných papírů 

„Dluhové cenné papíry emitované bankami spadají pod úpravu v zákoně o cenných 

papírech a zákoně o dluhopisech. Je účelné rozdělit je do následujících skupin: 
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bankovní dluhopisy (obligace) – jsou vzdávány ve velkých emisích za jednotných 

podmínek, zpravidla jsou obchodovatelné na sekundárních trzích a mívají středně aţ 

dlouhodobou splatnost 

hypoteční zástavní listy – jsou zvláštním druhem bankovních dluhopisů, který smějí 

emitovat pouze banky se speciální licencí, zdroje z nich plynoucí můţe banka pouţít 

v zásadě pouze poskytování hypotečních úvěrů 

depozitní směnky – jsou vlastní směnky vystavované bankou ve prospěch klienta. Tyto 

směnky potom pro banku představují směneční závazek na jejich proplacení v době 

splatnosti, který se vzhledem ke své podstatě řídí dle právní úpravy v zákoně směnečném a 

šekovém. 

podřízené dluhopisy – jsou dluhopisy, které obsahují určitou klausuli podřízenosti, která 

stanoví reţim jejich splácení podřízený jiným (popř. všem) závazkům banky.“[4] 

 

Způsob stanovení úrokových sazeb 

„Způsob úročení depozitních produktů můţe být stanoven některou z následujících variant, 

popřípadě jejich kombinací. 

Úročení fixní (pevné) – je charakteristické tím, ţe úroková sazba je stanovena fixně na 

celou dobu trvání depozitního produktu, nemůţe ji jednostranně měnit ani banka, ani 

klient. Kaţdá změna sazby musí být provedena změnou smlouvy, resp. v souladu 

s úpravou ve smlouvě. Fixní úročení se můţe vyskytovat ve třech variantách: 

- úročení konstantní má po celou dobu trvání stanovenou jednu pevnou, neměnnou 

úrokovou sazbu; 

- úročení progresivní má také stanoveny úrokové sazby pevně předem, avšak úroková 

sazba z vkladu se postupně pro jednotlivá období v budoucnosti zvyšuje podle předem 

pevně sjednaného schématu; 

- úročení degresivní – je zaloţeno na shodném principu jako předchozí případ, na 

rozdíl od něho se úroková sazba postupně sniţuje. 

Úročení pohyblivé je zaloţeno na tom, ţe se úroková sazba mění během splatnosti, 

způsob změn úrokových sazeb můţe být koncipován následujícími způsoby: 
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- vazba na určitou referenční úrokovou sazbu s nepravidelným přizpůsobováním. 

Ke změnám úrokové sazby z produktu dochází současně se změnou referenční sazby, 

na kterou je vázána. Znamená to, ţe nejsou předem dány termíny přizpůsobování 

úrokové sazby, ale vyplývají ze změn v základě leţící sazby. Úrokovou sazbou, na 

kterou je úročení vázáno, bývá obvykle samotnou bankou vyhlašovaná referenční 

sazba (základní sazba, prime rate čí jiná sazba v pravomoci dané banky). V kaţdém 

případě musí taková sazba vycházet z objektivních kritérií. To znamená, ţe není 

moţné, aby byla stanovena pouze rozhodnutím banky, ale její stanovení musí být 

zaloţena na objektivních (to je na bance nezávislých) kritériích.  

- vazba na určitou referenční úrokovou sazbu s pravidelným přizpůsobováním. 

Úroková sazba se mění v pravidelných intervalech a přizpůsobuje se výši referenční 

sazby platné na počátku sjednaného úrokového období. Referenčními sazbami jsou 

obvykle trţní úrokové sazby typu pribor, to znamená průměrné mezibankovní úrokové 

sazby. Tento způsob úročení je pro banky významný přinejmenším ze dvou 

následujících důvodů. Umoţňují bankám refinancovat dlouhodobější úvěry 

krátkodobými zdroji (popř. i obráceně) bez toho, ţe by banka nesla úrokové riziko. 

Takto úročené instrumenty lze snadno zajišťovat proti úrokovému riziku pomocí 

úrokových derivátů (FRA, swapy), které jsou rovněţ konstruovány na tyto sazby“.[5] 

 

Úroky z vkladu podléhají zdanění ve výši 15%. Při výplatě úroků daň sráţí a odvádí 

přímo banka.  Pokud fyzické nebo právnické osoby mají tento vklad zahrnut v obchodním 

majetku, musí být toto zaúčtováno v daňovém přiznání. 

3. 1 Běžný účet 

 Běţný účet povaţujeme za základní bankovní produkt. Tvoří základ vztahu mezi 

bankou a klientem a zároveň můţeme říci, ţe splňuje předpoklad pro vyuţívání řady 

dalších bankovních produktů. Jeho funkcí je nejčastěji uloţení volných finančních 

prostředků a provádění platebního styku bezhotovostním způsobem.  

Kaţdodenní součástí moderního způsobu ţivota je vlastnit běţný účet, který je 

pouţíván pro výplatu mezd, neboť mnohým zaměstnavatelům zákon ukládá výplatu mezd 

provádět bezhotovostně, dále pak zadávání jednorázových a trvalých příkazů pro platby 
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inkasa, nájmu, úhradu různých sluţeb. Finance na účtu můţeme ovládat debetními 

platebními kartami.  

K podmínkám a náleţitostem smlouvy o běţném účtu je nutné uzavřít písemnou 

smlouvu mezi bankou a klientem, kde je uvedeno: 

- označení názvu majitele účtu,  

- měna, ve které je účet zřízen,  

- osoby oprávněné nakládat s prostředky na účtu, tzv. disponenti 

- výše a způsob stanovení úrokové sazby,  

- způsob informovanosti o stavu a pohybu na účtu, 

- výše poplatků za vedení účtu a sluţby s ním spojené hrazené klientem, 

- výše úroků připsaných bankou za sjednané období. 

Podpisový vzor je součástí smlouvy o běţném účtu, který má náleţitosti plné moci a 

současně identifikuje osoby, které mohou disponovat s peněţními prostředky.  

Mezi sluţby nabízené klientům k účtům patří vedení kontokorentu (moţnost přečerpání 

účtu do povoleného minusového stavu), platební debetní karta, přímé a internetové 

bankovnictví, bankovní a cestovní šeky. 

Nelze zřídit anonymní běţný účet. Totoţnost klienta je vţdy ověřena platným dokladem, 

který je nutno předloţit i při větších finančních transakcích.  

Majitel můţe běţný účet zrušit kdykoliv, bez poplatků a s okamţitou platností, na rozdíl od 

banky, která musí podat výpověď písemně a ukončení platnosti běţného účtu zaniká 

s účinností ke konci následujícího kalendářního měsíce. 

3. 1. 1 Běžný účet konto Genius Active 

Běţný účet konto Genius Active je určen pro fyzické osoby starší 18 let. Vedení účtu 

je zpoplatněno paušálním poplatkem 119 Kč. V tomto poplatku jsou zahrnuty tyto sluţby: 

- veškeré výběry z bankomatů GE Money bank zdarma; 

- sluţby přímého bankovnictví – internet banka, mobil banka, telefon banka; 

- příchozí i odchozí platby zdarma; 
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- vyuţívání sluţby sms servis, aţ 50 sms měsíčně zdarma; 

- operace s trvalými příkazy, inkasa a sipo; 

- vedení dvou debetních platebních karet a moţnost internetové karty, klient si tak můţe 

vybrat jakou kartu preferuje; 

- odměny za platbu kartou 0,4 – 0,6% jsou připisovány měsíčně ke kreditnímu zůstatku 

na účtu (maestro 0,4%, mastercard 0,5%, gold karta 0,6%); 

- zasílání měsíčního e-Výpisu, papírové vyhotovení stojí 10 Kč; 

- jeden vklad na pobočce zdarma, další zpoplatněn částkou 6 Kč; 

- vedení sluţby flexikredit (kontokorent), klient pro získání musí předloţit potvrzení o 

příjmu. Částka konta se pohybuje v rozmezí od 5000 Kč do 100 000 Kč. Výše, kterou 

můţe získat se odvíjí dle jeho příjmu, max. však dvojnásobek. Pokud flexikredit 

vyuţívá platí za něho měsíční poplatky a jednou za 180 dní jej musí vyrovnat. 

Minimální zůstatek musí činit 200 Kč, pokud klient nemá zřízen flexikredit, 

v opačném případě je zůstatek 500 Kč. Při měsíčním zůstatku nad 250 000 Kč je vedení 

konta v daném měsíci zdarma. Klient má moţnost vyuţít půlroční zkušební dobu vedení 

tohoto účtu, v případě, ţe nebude spokojen, účet mu bude zrušen a poplatky za vedení 

budou navráceny. 

Úroková sazba tohoto běţného účtu Genius Active činí 0,1 % měsíčně a 

samozřejmostí je pojištění vloţených financí na 100%, maximálně 50 000 eur. 

3. 1. 2 Běžný účet konto Genius Gold 

 Konto je určeno náročným klientům starším 18 let, kteří očekávají nadstandardní 

přístup, sluţby a jsou ochotni za TOP nabídku banky si připlatit. Měsíční paušální poplatek 

činí 499 Kč. Při zůstatku na účtu nad 1 000 000 Kč je vedení konta v daném měsíci 

zdarma. 

V základní nabídce má klient: 

- platební karta (Maestro, MasterCard Standart, internetová karta); 

- prestiţní platební karta MasterCard Gold, díky které má zdarma cestovní a úrazové 

pojištění při pobytech v cizině, pojištění právní ochrany D. A. S. , asistenční sluţby 

Ţlutý anděl, členskou kartu IAPA, program Priority Pass; 

- sluţby přímého bankovnictví – internet banka, mobil banka, telefon banka; sms servis; 
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- odchozí transakce zadané elektronicky a všechny příchozí, jsou zdarma; 

- úroková sazba 1,50 %; 

- odměna za bezhotovostní platbu kartou činí 0,6 %; 

- výběry z bankomatů GE Money bank zdarma; 

- perioda výpisů je měsíční, dle zadání klienta můţe výpis být zasílán na obchodní místo 

banky nebo na adresu jím uvedenou; 

- zaloţení a vedení Flexikreditu aţ do výše 100 000 Kč. 

3. 2 Účet pravidelného spoření 

 Účet pravidelného spoření je určen pro fyzické osoby, které mají zaloţen účet u GE 

Money Bank. Má krátkodobý charakter, neboť trvá pouze jeden rok. Aktuální úroková 

sazba je 3 % a po celou dobu spoření se nemění. Tento úrok je připisován aţ na konci 

spořícího období, tedy v den, který předchází výročnímu dni zaloţení a je zdaněn 15 % dle 

zákona. 

Po této době (1 rok) klient můţe poţádat o prodlouţení smlouvy. S tímto termínem 

můţe ale dojít ke změně úrokové sazby, jeţ je dán aktuálním vývojem na trhu. 

 Klient se můţe rozhodnout buď naspořené peníze vybrat a tím toto spoření končí, 

nebo pokračovat jiţ s naspořenou částkou.  

 Obecně pro účet pravidelného spoření platí, ţe klient si můţe ukládat částky ve 

výši 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 Kč. Takto zvolena výše měsíční 

úloţky po dobu 1 roku zůstává neměnná. Počáteční vklad můţe být aţ 40 000Kč, které se 

úročí hned od počátku. 

Měnit částku, provést mimořádný vklad či výběr, zrušit výběr a vloţit další finanční 

prostředky lze zdarma v takzvané realizační době, která nastává ve výroční den zaloţení 

účtu a trvá po 7 následujících dní. Veškeré výběry mimo realizační dobu jsou zpoplatněny 

dle aktuálního sazebníku banky, který v současné době činí 2 % z naspořených financí.  

K tomuto účtu není nutný počáteční vklad, na přání ovšem lze vyuţít moţnost 

vloţení jednorázového finančního obnosu, maximálně však do výše 40 000 Kč. 
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Pravidelné vklady mohou být uskutečňovány ve dvou termínech a to buď k 15tému 

nebo 25tému dni v měsíci, formou zadání trvalého příkazu z účtu klienta. Při zaloţení účtu 

banka nastavuje tento příkaz, aby se klient nemusel jiţ o nic starat. 

Informaci o aktuálním zůstatku na účtu získáme díky přístupu do internet banky. Je 

moţnost vyuţít také tištěné podoby zůstatku díky kvartálním výpisům. Tento způsob se 

však v současnosti vyskytuje jiţ ojediněle a klienti vyuţívají elektronický výpis.  

Klient můţe zvolit i variantu, ţe nechce ţádné výpisy ani elektronické přístupy 

k zůstatkům na účtu, pak je mu zaslán tzv. odsouhlasovací výpis k ukončení daného 

kalendářního roku, tedy k 31. 12. 

Těchto účtů můţe mít klient vedených více. Atraktivností je moţnost, si je 

pojmenovat např.: na dovolenou, pro děti, na dárky aj. 

K podmínkám získání tohoto účtu patří minimální věk klienta 15 let se zákonným 

zástupcem, nebo samostatně od 18 let.  

Zřízení účtu pravidelného spoření lze provést dvěma způsoby a to buď pohodlně 

z domova nebo návštěvou na pobočce banky. První varianta je pomocí internetového 

bankovnictví, k té druhé v bance bude zapotřebí 2 doklady totoţnosti, vţdy občanský 

průkaz a jako druhý doklad nám poslouţí cestovní pas, řidičský průkaz, vojenská kníţka, 

rodný list, popřípadě křestní list. 

Cizinci dokládají platný cestovní nebo diplomatický pas a povolení k pobytu. 

Bezpečně můţe na klienty působit fakt, ţe veškeré vklady v bance jsou pojištěny na 

100 %, maximálně 50 000 Eur. 
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V grafu č. 1 uvádím vývoj úrokových sazeb účtu pravidelného spoření v čase, 

úroky jsou sledovány od jeho vzniku do 1. 4. 2010. 

Graf č 1: Vývoj úrokových sazeb účtu pravidelného spoření 

 

3. 3 Termínované vklady 

 Termínovanými vklady se rozumí uloţení volných peněţních prostředků na dobu 

určitou s předem stanovenou úrokovou sazbou.  

Klient tedy přesné ví, jakého výnosu dosáhne. Musí však počítat s tím, ţe i tento výnos 

podléhá zdanění dle zákona. Momentálně tato sazba činí 15 %.  

Termínované vklady ale nabízejí vyšší úročení. Výše výnosů závisí na délce 

vázanosti finanční prostředků, se kterými nemůţeme aktivně disponovat. Platí tedy, čím 

delší doba uloţení, tím vyšší naspořená částka.  

Termínovaný vklad na pevně stanovenou dobu s pásmovou úrokovou sazbou od 

0,30 % po 3,25 %. Záleţí jak vysokou částku si necháme úročit a na jaký horizont své 

finanční úspory bance svěříme. 
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Minimální výše vkladu je stanovena na 40 000 Kč, 1 500 Eur, 1 500 USD. Pro 

zřízení není nutné vedení osobního či firemního účtu u GE Money bank. V případě, 

ţe klient takový účet vlastní, má moţnost vyuţít zaloţení účtu ze svého domova 

prostřednictvím internetového bankovnictví. 

Úroková sazba se nemění po dobu splatnosti vkladu. Při jeho výročí je moţno 

nastavit takzvané automatické obnovení, jehoţ splatnost je prodlouţena o stejnou dobu, na 

jakou byl původně sjednán. Úroková sazba můţe být pozměněna podle aktuálního kurzu. 

Je na volbě klienta zda chce celý vklad obnovit i s úroky, nebo nechává pouze svůj 

finanční obnos pro další vklad a úroky si nechá vyplatit. 

 Termínované vklady jsou určeny pro fyzické osoby, fyzickou osobu podnikatele a 

právnické osoby. Klient musí být starší 15 let. K zaloţení je moţné se dostavit na obchodní 

místo s platným dokladem totoţnosti. Občan jiného státu musí doloţit platný cestovní nebo 

diplomatický pas, národní průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu. 

 O zůstatku jsou klienti informováni výpisy, které jsou distribuovány jednou ročně 

poštou na kontaktní adresu, elektronicky nebo výpisem zaslaným na pobočku banky, kde si 

jej klient můţe vyzvednout.  

 Nedodrţením lhůty splatnosti tohoto termínovaného vkladu, například předčasným 

výběrem uloţené hotovosti, je sankcionováno. 

3. 3. 1 Jednorázový terminovaný vklad 

 Jednorázový termínovaný vklad je typ spoření, který má krátkodobý charakter. 

Finanční obnos můţe být uloţen pouze na 1, 3, 6 nebo 12 měsíců.  

Pro zřízení vkladu není nutné mít veden účet u společnosti GE Money bank, ale 

v případě uloţení částek v eurech nebo v amerických dolarech je potřeba vedení 

devizového účtu u této banky. 

Počáteční vklad je nutno sloţit do 14 dnů po jeho zaloţení. 

Úroky jsou připisovány v den ukončení jednorázového termínovaného vkladu v Kč, 

okamţitě, na rozdíl od úroků připisovaných v Eurech nebo v amerických dolarech vţdy na 

konci kalendářního roku. Úrokové pásmo je 0,35 % - 2,00 %. 
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V tabulce č. 6 uvádím roční úrokové sazby z vkladů jednorázového termínovaného 

vkladu. 

Zřízení je moţné na pobočce banky nebo opět vyuţitím internetového 

bankovnictví. Ke zrušení se však vţdy musí klient dostavit na obchodní místo, kde si vklad 

zřídil. 

Tabulka č. 6: Roční úrokové sazby z vkladů 

Doba vkladu Do 249 999,99 Kč Od 250 000 Kč Od 500 000 Kč Od 1 000 000 Kč 

1 měsíc 0,35 % 0,40 % 0,45 % 0,65 % 

3 měsíce 0,60 % 0,70 % 0,80 % 0,95 % 

6 měsíců 0,70 % 0,80 % 0,95 % 1,20 % 

12 měsíců 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

 

Doba vkladu Do 9 999,99 USD Od 10 000 USD Od 50 000 USD 

1 měsíc 0,05 % 0,05 % 0,10 % 

3 měsíce 0,10 % 0,10 % 0,40 % 

6 měsíců 0,15 % 0,20 % 0,65 % 

12 měsíců 0,60 % 0,65 % 0,85 % 

    
Doba vkladu Do 9 999,99 Eur Od 10 000 Eur Od 50 000 Eur 

1 měsíc 0,10 % 0,10 % 0,10 % 

3 měsíce 0,30 % 0,35 % 0,40 % 

6 měsíců 0,50 % 0,60 % 0,65 % 

12 měsíců 0,75 % 0,80 % 0,85 % 

Zdroj: http://www.gemoney.cz/documents/cz/urokovy-listek.pdf 

 

  

http://www.gemoney.cz/documents/cz/urokovy-listek.pdf,%20datum%2023.3.2010
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V grafu č. 2 uvádím vývoj úrokových sazeb v čase, od roku 1. 1. 2000 do 1. 4. 

2010. 

Graf č. 2: Vývoj úrokových sazeb jednorázového termínovaného vkladu 

 

Zdroj: Interní 

3. 3. 2 Revolvingový termínovaný vklad 

 Revolvingový nebo-li opakující se termínovaný vklad je rovněţ krátkodobého 

charakteru, kde finance mohou být uloţeny na 1, 2 týdny, 1, 3, 6 nebo 12 měsíců.  

 Pro majitele tohoto vkladu není nutností vedení účtu u GE Money bank. Počáteční 

vklad je potřeba vloţit v den jeho zaloţení v hotovosti na pobočce banky nebo převodem 

z jiného účtu. 

 Úroková sazba se nemění po dobu splatnosti vkladu. Úrokové pásmo zde činí 0,30  

% - 2,00  %. Sazba vkladu se můţe měnit při automatickém obnovení úloţky dle splatnosti 

prodlouţené o stejnou dobu na jakou byl původně sjednán. Zde můţe dojít k pozměnění 

sazby dle aktuálního kurzu.  
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 V tabulce č. 7 uvádím roční úrokové sazby z vkladů revolvingového 

termínovaného. Data jsou sledovaná do 1. 4. 2010. 

Tabulka č. 7: Roční úrokové sazby z vkladů 

Doba vkladu Do 249 999,99 Kč Od 250 000 Kč Od 500 000 Kč Od 1 000 000 Kč 

1 týden 0,30 % 0,35 % 0,40 % 0,50 % 

2 týdny 0,30 % 0,35 % 0,40 % 0,50 % 

1 měsíc 0,35 % 0,40 % 0,65 % 0,65 % 

3 měsíce 0,60 % 0,70 % 0,80 % 0,95 % 

6 měsíců 0,70 % 0,80 % 0,95 % 1,20 % 

12 měsíců 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

     Doba vkladu Do 9 999,99 USD Od 10 000 USD Od 50 000 USD 

 1 týden 0,01 % 0,01 % 0,05 % 

 2 týdny 0,01 % 0,01 % 0,05 % 

 1 měsíc 0,05 % 0,05 % 0,10 % 

 3 měsíce 0,10 % 0,10 % 0,40 % 

 6 měsíců 0,15 % 0,20 % 0,65 % 

 12 měsíců 0,60 % 0,65 % 0,85 % 

 

     Doba vkladu Do 9 999,99 Eur Od 10 000 Eur Od 50 000 Eur 

 1 týden 0,05 % 0,05 % 0,05 % 

 2 týdny 0,05 % 0,05 % 0,05 % 

 1 měsíc 0,10 % 0,10 % 0,10 % 

 3 měsíce 0,30 % 0,35 % 0,40 % 

 6 měsíců 0,50 % 0,60 % 0,65 % 

 12 měsíců 0,75 % 0,80 % 0,85 % 

 Zdroj: http://www.gemoney.cz/documents/cz/urokovy-listek.pdf 

  

http://www.gemoney.cz/documents/cz/urokovy-listek.pdf
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V grafu č. 3 uvádím vývoj úrokových sazeb revolvingového termínovaného vkladu, 

úroky jsou sledovány od 1. 1. 2000 do 1. 4. 2010. 

Graf č. 3: Vývoj úrokových sazeb revolvingového termínovaného vkladu 

 

3. 3. 3 Dlouhodobý termínovaný vklad 

 Dlouhodobý termínovaný vklad je vedený pouze v českých korunách. Z hlediska 

horizontu úloţky je posuzován jako střednědobý, neboť doba vkladu můţe trvat 24, 36, 48 

nebo 60 měsíců. Úrokové pásmo je od 2,5  % do 3,25  %. 

 Vklad začíná dnem vloţení peněz v hotovosti na pobočce banky nebo převodem z 

jiného účtu klienta vedeného u GE Money bank. Další moţností je převod z účtu vedeného 

u jiné banky, ale zde musí dojít k zúčtování částky do 14 dnů od zaloţení. 

 Po dovršení termínu splatnosti jsou prostředky vyplaceny v hotovosti nebo 

bezhotovostním převodem na účet zvolený klientem. Není moţno pouţít automatické 

obnovení vkladu. 

 V tabulce č. 8 uvádím Roční úročení z vkladů dlouhodobého termínovaného. Data 

jsou sledována do 1. 4. 2010. 
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Tabulka č. 8: Roční úročení z vkladů 

Doba vkladu Do 249 999,99 Kč Od 250 000 Kč Od 500 000 Kč Od 1 000 000 Kč 

24 měsíců 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 

36 měsíců 2,75 % 2,75 % 2,75 % 2,75 % 

48 měsíců 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 

60 měsíců 3,25 % 3,25 % 3,25 % 3,25 % 

Zdroj: http://www.gemoney.cz/documents/cz/urokovy-listek.pdf 

3. 4 Spořící účet Genius II. 

 Spořící účet Genius je určen pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a 

právnické osoby, které potřebují mít své finanční prostředky kdykoliv k dispozici a 

současně chtějí mít zajímavé zhodnocení svých úspor za nadstandardní sazbu, která má 

2,00 % při zůstatku nad 40 000 Kč. Úročení niţších zůstatků je ve výši 0,1 % jako u 

běţných účtů. Úroková sazba není garantovaná, ale vyhlašovaná, coţ znamená, ţe se můţe 

kdykoli měnit dle aktuální situace na trhu. Informace o změně se klienti můţou dovědět 

prostřednictvím, internet banky, výpisem, na pobočce a na webových stánkách. Úroky se 

připisují měsíčně a stávají se součástí vkladu. 

 Zaloţení účtu, vedení a příchozí transakce jsou pro klienta zdarma. K výběrům lze 

pouţít internet banku, kdy v daném měsíci jsou první tři odchozí elektronické příkazy 

taktéţ zdarma. Zpoplatněny jsou tyto sluţby: vklad, příkaz a výběr na obchodním místě, 

čtvrtá a další odchozí elektronické transakce a SMS servis. 

 Klient nemusí mít veden účet u GE Money bank. Pro snadnou obsluhu tohoto účtu 

mu je zdarma poskytnuta moţnost internetového bankovnictví. V případě vlastnictví účtu 

je úroková sazba vyšší. 

 Spořícímu učtu Genius II. předcházel spořící účet Genius plus, který se prodával 

pouze od 2. 9. 2009 do 30. 4. 2009 a klienti, kteří si ho zřídili měli garantovanou úrokovou 

sazbou 3,60 % do 30. 6. 2009. Po tomto datu byl automaticky převeden Spořící účet 

Genius, popř. spořící účet Genius zvýhodněný (pokud měl klient účet) s niţší úrokovou 

sazbou viz. graf č. 4, kde jsou znázorněny úrokové sazby a jejich vývoj v čase, od jeho 

vzniku do 1. 4 .2010. 

http://www.gemoney.cz/documents/cz/urokovy-listek.pdf
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 Obecně platí, ţe majitelem můţe být osoba starší 18 let, disponovat s vkladem smí 

se souhlasem majitele i další osoba. Účet je na dobu neurčitou, bez výpovědní lhůty. 

Minimální zůstatek vkladu je 200 Kč. 

 Informace o stavu na účtu poskytuje banka buď výpisem zasílaným klientovi na 

kontaktní adresu v měsíční periodě, popřípadě nahlédnutím do internet banky.  

 Vklad je ze zákona pojištěn na 100 %, maximálně 50 000 Eur. 

Graf č. 4: Vývoj úrokových sazeb Spořícího účtu Genius 

 

3. 5 Podílový fond 

 Podílový fond je určen pouze pro fyzické osoby starší 18 let na jakékoliv pobočce 

banky. Klienti mohou investovat buď jednorázovým sloţením finančního obnosu  nebo 

pravidelnými měsíčními úloţkami, které jsou stanoveny v minimální výši 300 Kč. 

Maximální částka ať uţ jednorázového uloţení nebo pravidelného měsíčního vkladu není 

stanovena.  

  Klasickou úrokovou sazbu klient nemůţe očekávat, zvláštností je styl investování 

podílových fondů do krátkodobých cenných papírů, úloţek v bankách, střednědobých 

dluhopisů, z rizikovějších, ale rovněţ výnosnějších způsobů to jsou akcie, reality, jiné 
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fondy a podobně. Přesto lze očekávat zhodnocení 5 % - 7 % při investování na 3 roky. 

Další zajímavostí a plusem pro klienta je poskytnutí daňové úlevy od státu, kdy výnosy 

nemusí po 6 měsících zdaňovat. 

 Frekvence  výpisů je stanovena minimálně kvartálně k 30. 3., 30.6., 30.9. a 31.12. 

Další způsob je informování pohybu na účtu, které si klient stanoví.  

 Aktuální informace o investování prostředků klienta jsou k dispozici na 

internetových stránkách. Klient sám neinvestuje, o jeho prostředky se stará bankovní 

odborník, jenţ při vstupním jednání dohodne s klientem výši jeho rizika, které je ochoten 

podstoupit. 

 Poplatky nejsou účtovány za uzavření smlouvy, vedení účtu cenných papírů, prodej 

podílových listů. Zpoplatněn je pouze nákup podílových listů GE Money, chráněného 

fondu a to 1,5 % z kaţdé investované částky. 

 V grafu č. 5 je znázorněn vývoj hodnoty fondu GE Money bank, data jsou 

sledována od 21. 2. 2010 do 23. 3. 2010. 

Graf č. 5: Vývoje hodnoty fondu GE Money chráněný fond 

 

Zdroj: http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/investovani/vyvoj-hodnoty-fondu 

  

http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/investovani/vyvoj-hodnoty-fondu


Petra Molinová: Analýza depozitních bankovních produktů u vybrané obchodní banky 

2010  25 

3. 6 Komerční spořící účet 

 Komerční spořící účet je určen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele. 

Podmínkou je vedení podnikatelského účtu u banky. Zaloţení účtu není moţné přes 

internet banku. 

 Právnické osoby mohou účet zaloţit pouze na obchodním místě. Fyzické osoby 

podnikatele mohou vyuţít kteroukoliv jinou pobočku banky.  

 Doklady potřebné k uzavření smlouvy jsou: platný občanský průkaz, druhý doklad 

totoţnosti, výpis z obchodního rejstříku, z ţivnostenského rejstříku, případně doklad 

opravňující provozovat podnikatelskou činnost. 

 Úroková sazba je pásmová od 0,10 % do 2,8 %., v tabulce č. 9 uvádím úročení dle 

zůstatků pro fyzické osoby podnikatele,  

V tabulce č. 10 uvádím úročení dle zůstatků pro právnické osoby. 

 

Tabulka č. 9: Pro fyzické osoby podnikatele bude úročení dle zůstatku 

zůstatek na SÚ Úroková sazba 

0 - 39 999,99 Kč 0,10 % 

nad 40 000 Kč 2,80 % 

nad 100 000 000 Kč 1,60 % 

Zdroj: http://www.gemoney.cz/documents/cz/urokovy-listek.pdf 

 

Tabulka č. 10: Pro Právnické osoby bude úročení dle zůstatku 

zůstatek na SÚ Úroková sazba 

0 - 39 999,99 Kč 0,10 % 

nad 40 000 Kč 2,80 % 

nad 40 000 000 Kč 2,40 % 

nad 100 000 000 Kč 1,60 % 

Zdroj: http://www.gemoney.cz/documents/cz/urokovy-listek.pdf 

 

http://www.gemoney.cz/documents/cz/urokovy-listek.pdf
http://www.gemoney.cz/documents/cz/urokovy-listek.pdf
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 Klient si můţe nastavit hranici prostředků, které chce na běţném komerčním účtu 

udrţovat. V případě vyššího zůstatku na tomto účtu, dojde k převodu na spořící účet, který 

je pro klienta výhodnější z hlediska vyšší úrokové sazby. Tomuhle opatření se říká 

nadlimitní příkaz a je hodně vyuţíván. 

 V opačném případě, klesne-li zůstatek na běţném komerčním účtu pod 

limit, převedou se finanční prostředky ze spořícího účtu. Toto opatření slouţí k tomu, aby 

klient měl na svém účtu stále dostatek financí. Podmínkou je vedení podnikatelského účtu 

u banky.  
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4 Analýza depozitních produktů banky 

V této části bakalářské práce bych se chtěla věnovat porovnání vybraných 

depozitních produktů v rámci trhu v České republice a to České spořitelny, a. s. a 

Komerční banky, a.s.  

 Průzkumem produktů nabízených finančními institucemi jsem u České spořitelny, 

a. s. nalezla „Šikovné spoření“, které je podobnou variantou „Účtu pravidelného spoření“ u 

GE Money bank, a. s.  

 U Komerční banky, a. s. tato moţnost nabízena není, proto jsem se zaměřila na 

další produkt a to „KB Spořící konto“ srovnatelný se „Spořícím účtem Genius II“ u GE 

Money bank, a. s. Hlavním rozdílem je výše měsíčních úloţek a minimálních vkladů na 

účtu.  

 Dále jsem se zaměřila na srovnání Vkladového účtu České spořitelny, a. s., 

termínovaného účtu Komerční banky, a. s. k termínovanému vkladu u GE Money 

bank, a. s. 

4. 1 Analýza „Šikovného spoření“ České spořitelny, a. s. a účtu 

pravidelného spoření GE Money bank, a. s. 

Srovnatelným produktem s účtem pravidelného spoření je „šikovné spoření“ České 

spořitelny. Účet je určen pro fyzické osoby starší 18 let a není nutné vlastnit účet u České 

spořitelny, a. s. Úroková sazba je pásmová od 1,00 % do 3,20 %. Sazba není garantována, 

tzn. ţe se můţe kdykoliv změnit dle aktuální situace na ekonomickém trhu. Úrok je 

připisován měsíčně a současně je i zdaněn. Aktuální úrokovou sazbu uvádím podrobněji 

v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11: Úroková sazba dle zůstatku 

do 9 999 

Kč 

10 000 - 

29 999 

Kč 

30 000 - 

59 999 

Kč 

60 000 - 

99 999 

Kč 

100000 

- 149 

999 Kč 

150000 

- 19 999 

Kč 

200 000 

- 249 

999 Kč 

250 000 

- 299 

999 Kč 

od 300 

000 Kč 

1,00 % 1,20 % 1,35% 1,50 % 1,70 % 2,00 % 2,50 % 3,20 % 1,00 % 

Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/urokove_sazby.pdf 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/urokove_sazby.pdf
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Měsíční úloţky jsou v rozmezí od 300 Kč do 5 000 Kč. Minimální vklad při 

uzavření smlouvy je 1 000 Kč, maximální částka 100 000 Kč. Byť je moţnost kdykoliv 

finanční prostředky pouţít, bez výpovědní lhůty, motivuje tento způsob klienty 

k pravidelnému ukládání peněz, i v malých částkách, které by jinak utratil. 

Účet lze vést pouze v české měně, zřízení, vedení a rušení je zdarma. Perioda 

výpisu je dle přání klienta, roční vyhotovení je automatické a zdarma. 

Z mého pohledu je nabízená úroková sazba 3,20 % jedna z nejvyšších na našem 

trhu a tudíţ klient můţe dosáhnout zajímavého zhodnocení svých úspor. Jako omezení 

vidím to, ţe maximálního zúročení můţe klient dosáhnout aţ při částce 250 000 Kč, 

přičemţ uloţení prostředků je limitováno mimořádným vkladem 100 000 Kč a k vyšší 

částce se můţe dostat jiţ jen maximální měsíční úloţkou 5 000 Kč, coţ je poměrně dlouhá 

doba. Navíc u účtu pravidelného spoření je úroková sazba 3,00 % bez přihlíţení k zůstatku. 

Moţnost předčasného výběru je sice pro klienta zajímavá, ale na druhé straně po 

něm vyţaduje maximální disciplínu, aby toto nečinil často a tím nenaspořil. Kaţdopádně 

velká výhoda je v tom, ţe klient nemusí mít veden běţný účet u České spořitelny, a.s., jako 

je tomu u GE Money bank, a.s. 

4. 2 Analýza produktů „KB Spořící konto“ Komerční banky, a. s. a 

spořícího účtu Genius II. GE Money bank, a. s. 

 Obdobným produktem spořícího účtu Genius II je u Komerční banky, a. s. „KB 

Spořící konto“, jemuţ se chci nyní věnovat. 

 KB Spořící konto je určeno fyzickým osobám starším 18 let, podmínkou ovšem je 

mít běţný účet vedený u Komerční banky, a.s. Zůstatky na účtu jsou úročeny pásmovou 

úrokovou sazbou od 0,10 % do 2,00 %. Zvláštností je to, ţe 2,00 % jsou připisovány u 

zůstatku v rozmezí 5 000 Kč aţ 50 000 Kč. Ostatní částky jsou úročeny 0,10 %. Minimální 

vklad je 5 000 Kč při zaloţení účtu. 

Pravidelná měsíční úloţka není nutná, záleţí pouze na moţnostech klienta. Opět je 

varianta kdykoliv peníze vybrat bez výpovědní lhůty a penalizace prostřednictvím 

internetového bankovnictví. 



Petra Molinová: Analýza depozitních bankovních produktů u vybrané obchodní banky 

2010  29 

Informace o zůstatcích na účtu jsou klientovi poskytovány elektronickou formou 

výpisu v intervalech a to měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční, zdarma. 

Dle mého názoru je tento účet pro klienty zajímavý svou finanční dostupností, 

neboť jiţ při částce 5 000 Kč je úročení jiţ 2,00 %, na rozdíl od GE Money bank, a.s., kdy 

tuto výši zúročení dosáhne při zůstatku v hodnotě 40 000 Kč. Nevýhodu vidím pro klienty 

s vyšší bonitou, kdy úroková sazba pro ně při částce 50 000 Kč a výše není motivující a 

zajímavá. Taktéţ nutnost vedení běţného účtu můţe být pro klienty omezením. Stejnou 

výhodou obou účtu je dostupnost finanční prostředků bez jakéhokoliv vázání a to 

v neomezené výši jak pro vklady tak výběry. 

4. 3 Analýza Vkladového účtu České spořitelny, a. s. a Termínovaného 

vkladu GE Money bank, a. s. 

 Vkladový účet České spořitelny, a. s. slouţí k ukládání volných finančních 

prostředků v české nebo cizí měně. Není zapotřebí vlastnit běţný účet. Peníze jsou 

zhodnocovány v pásmovém úročení od 0,15 % do 3,00 %, viz tabulka č. 12, kde uvádím 

roční úrokové sazby vkladů, pouze v českých korunách. Minimální vklad je 5 000 Kč a 

v cizí měně ve výši 1000 jednotek. Měnu si můţeme zvolit v Kanadských dolarech, 

Švýcarských francích, Dánských korunách, Britských librách, Japonských jenech, 

Švédských korunách, Amerických dolarech a eurech. 

Zaloţení i vedení účtu je bezplatné. Jeho zřízení je moţné nejen osobně na pobočce 

banky, ale i pohodlně z domova přes internet banku. 

Moţnost přívkladu na účet vedený v českých korunách dle délky uloţení vkladu a 

výše jednotlivé úloţky. Vkladovému účtu je pak přiznána úroková prémie ve výši 15 % 

z úrokového výnosu z přívkladu, tzn. úročení úroků. 

Jeden výběr z účtu do výše 25 % vkladu mimo termín splatnosti je zdarma. 

Doba spoření můţe být 7 a 14 dní, 1 – 12 měsíců, 2, 3 nebo 4 roky. U účtu 

vedeného v cizí měně je uloţení na dobu 1, 3 nebo 6 měsíců, 1 nebo 2 roky.  
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Tabulka č. 12: Roční úrokové sazby z vkladů 

 Doba 

vkladu < 100 000 Kč < 250 000 Kč < 500 000 Kč < 1 000 000 Kč = 1 000 000 Kč 

7 dní 0, 15 % 0, 20 % 0, 20 % 0,25 % 0, 30 % 

14 dní 0, 15 % 0, 20 % 0, 20 % 0,25 % 0, 30 % 

1 měsíc 0, 20 % 0, 25 % 0, 30 % 0, 35 % 0, 40 % 

2 měsíce 0, 20 % 0, 25 % 0, 30 % 0, 35 % 0, 40 % 

3 měsíce 0, 30 % 0, 30 % 0, 35 % 0, 40 % 0, 45 % 

4 měsíce 0, 30 % 0, 30 % 0, 35 % 0, 40 % 0, 45 % 

5 měsíců 0, 30 % 0, 30 % 0, 35 % 0, 40 % 0, 45 % 

6 měsíců 0, 40 % 0, 45 % 0, 50 % 0, 55 % 0, 60 % 

7 měsíců 0, 40 % 0, 45 % 0, 50 % 0, 55 % 0, 60 % 

8 měsíců 0, 40 % 0, 45 % 0, 50 % 0, 55 % 0, 60 % 

9 měsíců 0, 50 % 0, 55 % 0, 60% 0, 70 % 0, 80 % 

10 měsíců 0, 50 % 0, 55 % 0, 60% 0, 70 % 0, 80 % 

11 měsíců 0, 50 % 0, 55 % 0, 60% 0, 70 % 0, 80 % 

12 měsíců 0, 90 % 1, 00 % 1, 10 % 1, 20% 1, 30 % 

24 měsíců 1, 85 % 1, 95 % 2, 05 % 2, 10 % 2, 20 % 

36 měsíců 2, 10 % 2, 20 % 2, 35 % 2, 45 % 2, 55 % 

48 měsíců 2, 50 % 2, 60 % 2, 70% 2, 85 % 3, 00 % 

Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01

_007048.XML 

O výši finanční hotovosti je klient informován pravidelnými výpisy dle jeho 

poţadavku a to buď poštou, vyzvednutím na pobočce nebo elektronicky. 

Z hlediska minimálního vkladu se jeví vkladový účet jako dostupnější pro širokou 

veřejnost z důvodu minimálního vkladu pro zaloţení daného účtu u České spořitelny, a. s. 

jiţ od 5 000 Kč, neţ u termínovaného vkladu GE Money bank, a. s., kdy minimální výše 

vkladu je 40 000 Kč. Pro klienty, kteří mají zájem o uloţení financí v cizích měnách můţe 

být výhodou vyuţití jiných měn neţ jen eura a amerických dolarů. Taktéţ částka pro 

zřízení je stanovena na výši 1 000 jednotek dané měny, oproti účtu u GE Money bank, a. 

s., kde je výše stanovena na 1 500 jednotek. Ale u termínovaného vkladu GE Money bank 

je moţnost uloţit finance na 5 let a úroková sazba je vyšší – 3, 25 %. 

  

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_007048.XML
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_007048.XML
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4. 4 Analýza Termínovaného účtu Komerční banky, a. s. 

k Termínovanému vkladu GE Money bank, a. s. 

Termínovaný účet Komerční banky, a. s. slouţí k zhodnocení finančních prostředků 

s minimálním rizikem. Moţnost vedení účtu v českých korunách, eurech nebo amerických 

dolarech. Mnimální výše vkladu je 5 000 Kč, 1 000 EUR nebo 1 000 USD.  

Zaloţení účtu, vedení i zrušení je pro klienty bezplatné. 

Doba uloţení můţe být 7 nebo 14 dní, dále také 1, 3, 6, nebo 12 měsíců a 2, 3, 4 

nebo 5 let. Úroková sazba je pásmová v rozmezí od 0, 30 % do 2, 80 %. Je zde moţnost 

bonifikace, kde úroková sazba můţe být navýšena aţ na 3,00 %. Podrobněji se na toto 

zaměřuji v tabulce č. 13, kde uvádím roční úrokové sazby z vkladů. Pro majitele účtu u 

Komerční banky, a.s. je úroková sazba zvýhodněna 0, 20 %.  

Tabulka č. 13: Roční úrokové sazby z vkladů 

Doba 

vkladu do 99 999 Kč 

od 100 000 

Kč 

od 500 000 

Kč 

od 1 000 000 

Kč 

7 - 14 dní 0, 10 % 0, 10 % 0, 10 % 0, 10 % 

1 měsíc 0, 25% 0, 35 % 0, 45 % 0, 65 % 

3 měsíce 0, 25% 0, 35 % 0, 45 % 0, 65 % 

6 měsíců 0, 55 % 0, 65 % 0, 75 % 0, 95 % 

1 rok 0, 85 % 0, 95 % 1, 05% 1, 25 % 

2 roky 1, 90 % 1, 90 % 1, 90 % 1, 90 % 

3 roky 2, 50 % 2, 50 % 2, 50 % 2, 50 % 

4 roky 2, 60 % 2, 60 % 2, 60 % 2, 60 % 

5 let 2, 80 % 2, 80 % 2, 80 % 2, 80 % 

Zdroj: http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/urokove-sazby/kb-urokove-

sazbyczk.pdf?20100414 

Disponovat s vkladem je moţné v den splatnosti, v jiném období je výběr 

penalizován částkou 250 Kč. Moţnost zřízení vinkulace vkladu, které je zpoplatněno 

jednorázovou částkou 500 Kč. Vklad hotovosti v Kč na účet vedený v cizí měně je 

zpoplatněn 1 %, min. 30 Kč do 1000 Kč a vklad v cizí měně na účet vedený v Kč je 

zpoplatněn 1 %, min 50 Kč do 500 Kč. Vklad financí na účet ve stejné měně je zdarma. 

http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/urokove-sazby/kb-urokove-sazbyczk.pdf?20100414
http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/urokove-sazby/kb-urokove-sazbyczk.pdf?20100414
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Zhodnotím-li dostupnost termínovaného účtu u Komerční banky, a. s. pro veřejnost, 

je dle mého názoru vyšší neţ u stejného typu spoření u GE Money bank, a. s. díky výši 

minimálního vkladu v hodnotě 5 000 Kč, 1 000 EUR nebo 1 000 USD na rozdíl od 

GE Money bank, a. s., kde jsou tyto limity stanoveny na hodnotu 40 000 Kč, 1 500 EUR 

nebo 1 500 USD. Pro klienty je ale úroková sazba GE Money bank, a. s. vyšší a tím 

zajímavější, na 5 let aţ 3, 25 %. 
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5 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala depozitními produkty GE Money bank, a. 

s., jejími běţnými účty a následně spořícími. Pro srovnání nabízených finančních moţností 

pro klienty na našem trhu jsem porovnávala nabídku České spořitelny, a. s. jako zástupce 

finanční instituce s dlouholetou tradicí u nás a Komerční banky, a.s., jako zástupce 

novodobé moderní banky. 

Nabídky výše jmenovaných společností byly různé. Nelze jednoznačně říci, která 

by byla nejvhodnější. Záleţí na tom, kolik si klient můţe měsíčně ukládat, zda v řádech 

stovek či tisíců korun, nebo má-li vyšší finanční hotovost, kterou by chtěl jednorázově 

uloţit a zajímavě zhodnotit. 

Z mého pohledu pro méně solventní klienty, převáţně z řad zaměstnanců a lidí, 

jejichţ příjmy nejsou vysoké, bych jako nejvhodnější nabídku pro první způsob ukládání 

financí vybrala účet pravidelného spoření od společnosti GE Money bank, a. s. Tento účet 

umoţňuje jiţ při menších měsíčních úloţkách zajímavé 3% zhodnocení. Solventnější 

klienti mohou při stejném zhodnocení ukládat aţ 5 000 Kč měsíčně. 

Pro druhý způsob zhodnocení financí tedy, jednorázové uloţení peněţních 

prostředků, bych doporučila produkt nazvaný termínovaný vklad od GE Money bank, a. s., 

kde úroková sazba dosahuje zhodnocení aţ 3,25 %. Minimální vklad je 40 000 Kč. 

Z důvodu minimálního vkladu můţe být proto dostupnost tohoto produktu jen pro finančně 

lépe zajištěné klienty. Česká spořitelna, a. s. a Komerční banka, a. s. umoţňují uloţení 

peněz jiţ od 5 000 Kč, avšak úrokové zhodnocení dosahuje u první jmenované 3,00 % a u 

druhé 2,80 % , na 3,00 % se můţe klient dostat pomocí bonifikace, kdy musí splnit 

podmínky dané bankou. 

Tendence dnešní doby je peníze ukládat a ne utrácet. Vţdy bude ovšem záleţet na 

kaţdém jedinci, zda najde pro sebe vhodnou motivaci si spořit a také na nabídkách 

finančního trhu.  

Pro mne, jako člověka zastupujícího mladší generaci, bylo zajímavé zkoumat a 

porovnávat jednotlivé nabídky. Orientace v jednotlivých produktech nebyla jednoduchá, 

neboť na první pohled obdobných produktů je hodně. Z tohoto důvodu je nutné zabývat se 
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veškerými podmínkami, nepodléhat jen reklamním kampaním, porovnat více komplexních 

variant, aby vybraná nabídka opravdu splňovala naše poţadavky. 
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