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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je analýza bankovních produktů Československé 

obchodní banky, a. s. Je zde představena Československá obchodní banka, a. s., její 

historie, údaje o její činnosti a její celkový profil. 

Tato práce popisuje bankovní produkty, které Československá obchodní banka, a. s. 

nabízí, a to konkrétně produkty vkladové a úvěrové. V další části je zpracována analýza 

vybraných produktů této banky, jedná se o zhodnocení vybraných produktů 

Československé obchodní banky, a. s. s konkurenčními produkty bank GE Money 

Bank, a. s. a Raiffeisen Bank, a. s. 

Klíčová slova: banka, bankovní produkty, konto, půjčka, úvěr 

Summary 

Topic of the bachelor thesis is an analysis of products of the Czechoslovak business 

bank, Inc. In the thesis the Czechoslovak business bank, Inc. is introduced, as well as its 

history, data about its activities and overall profile. 

This thesis describes products that are offered by the Czechoslovak business 

bank, Inc., especially certain products like deposit's products and credit's products. In next 

part of the thesis, an analysis of certain chosen products is presented. It deals with 

valorizing chosen bank products of the Czechoslovak business bank, Inc. and comparing 

them to competitive bank products of the GE Money Bank, Inc. and the Raiffeisen 

Bank, Inc. 
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1. Úvod 

Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na téma bankovních produktů, a to z důvodu, 

který je velmi jednoduchý a určitě se mnou budete také souhlasit – bankovní produkty nás 

obklopují na kaţdém rohu, ale jistě ne všichni se v nich dokáţou snadno orientovat. Snad 

kaţdý z nás má u nějaké banky účet, případně konto či nějaké spoření. Dovolím si tvrdit, 

ţe v dnešní době počítačové techniky a dalších vymoţeností je to uţ nezbytností kaţdého 

člověka. Například vyplácení mzdy či výplaty zaměstnavatelem v hotovosti je jiţ dávno 

přeţitkem. Nutno dodat, ţe nosit u sebe platební kartu místo hotovosti je také pohodlnější 

a bezpečnější. V případě přepadení či krádeţe je velmi snadné nechat kartu zablokovat, 

hotovost uţ nám ale nikdo nevrátí. Kdyţ jsem se rozhodovala, kterou banku zvolit 

(bankovní produkty které banky budu zkoumat a hodnotit), rozhodla jsem se pro svou 

kmenovou banku, u které mám sama účet – Studentské konto Plus, a to Československou 

obchodní banku, a. s. 

V první části této práce se zabývám charakteristikou Československé obchodní 

banky, a. s., její historií, činností a jejím celkovým profilem. Následující část je zaměřena 

na popis bankovních produktů banky, a to na produkty vkladové a úvěrové určené 

především občanům. 

Poslední částí mé bakalářské práce je zhodnocení vybraných produktů banky. 

V této kapitole srovnávám a hodnotím vybrané produkty Československé obchodní 

banky, a. s. s konkurenčními produkty bank GE Money Bank, a. s. a Raiffeisen Bank, a. s. 

Kapitola je rozdělena na 3 části. První část je zaměřena na vybraná konta těchto bank, 

druhá část je věnována vybraným spořicím účtům a v třetí části srovnávám a hodnotím 

neúčelové spotřebitelské úvěry na modelovém příkladu. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit současný stav nabízených produktů 

Československé obchodní banky, a. s. a srovnat vybrané produkty s konkurenčními 

produkty jiných bank. 
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2. Charakteristika obchodní banky 

Kaţdý z nás se jiţ určitě někdy setkal s pojmem „banka“, ale co to vlastně je? 

Obecná a velmi jednoduchá definice vychází z toho, ţe banky jsou finanční instituce, které 

poskytují úvěry a přijímají depozita. V bakalářské práci se zabývám Československou 

obchodní bankou, a. s., která působí jako univerzální banka v České republice. 

2.1. Historie banky 

Československá obchodní banka (dále jen ČSOB) byla zaloţena státem v roce 1964 

jako banka pro poskytování sluţeb v oblasti financování zahraničního obchodu 

a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla privatizována, jejím majoritním vlastníkem 

se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. Přesně o rok později ČSOB 

převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 

2007 stala KBC Bank jediným akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na 

českém i slovenském trhu. Slovenská pobočka banky však k 1. lednu 2008 byla oddělena. 

V prosinci 2009 ČSOB prodala zbývající podíl na slovenských aktivitách KBC Bank.  

[7, 13] 

2.2. Údaje o činnosti banky 

Předmět podnikání (činnosti) ČSOB je zapsaný v obchodním rejstříku. Vyplývá 

z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2.1. Přehled činností, které je společnost oprávněna vykonávat 

ČSOB je oprávněna vykonávat následující činnosti: 

a) přijímání vkladů do společnosti, 

b) poskytování úvěrů, 

c) investování do cenných papírů na vlastní účet, 

d) finanční pronájem (finanční leasing), 

e) platební styk a zúčtování, 

f) vydávání a správa platebních prostředků, 

g) poskytování záruk, 

h) otevírání akreditivů, 
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i) obstarávání inkasa, 

j) poskytování všech investičních sluţeb ve smyslu zvláštního zákona, 

k) vydávání hypotečních zástavních listů, 

l) finanční makléřství, 

m) výkon funkce depozitáře, 

n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), 

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 písm. a) aţ q), 

s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu 

společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných 

bankovních sluţeb, nad nimiţ společnost vykonává kontrolu. [8] 

2.2.2. Přehled činností skutečně vykonávaných bankou 

ČSOB má plnou bankovní licenci, kterou jí udělila Česká národní banka. Je 

oprávněna přijímat vklady od veřejnosti a poskytovat úvěry. Vykonává i následující 

činnosti: 

a) investování do cenných papírů na vlastní účet, 

b) finanční pronájem (finanční leasing), 

c) platební styk a zúčtování, 

d) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet a cestovních 

šeků, 

e) poskytování záruk, 

f) otevírání akreditivů, 

g) obstarávání inkasa, 

h) poskytování všech investičních sluţeb ve smyslu zvláštního zákona, 

i) finanční makléřství, 

j) výkon funkce depozitáře, 

k) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), 

l) poskytování bankovních informací, 
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m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se 

zlatem, 

n) pronájem bezpečnostních schránek, 

o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v § 1 odst. 3 písm. a) aţ 

n) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

a v § 1 odst. 1 téhoţ zákona (přijímání vkladů a poskytování úvěrů) a činnosti 

vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu ČSOB a provozu 

jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných sluţeb, nad nimiţ ČSOB 

vykonává kontrolu. [8] 

2.3.  Profil ČSOB 

Československá obchodní banka patří mezi tři největší banky působící na českém 

trhu. Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: fyzické osoby (retailová klientela), 

malé a středně velké podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, 

finanční trhy a privátní bankovnictví. V retailovém bankovnictví v České republice působí 

společnost pod dvěma obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna, která vyuţívá 

pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Klienti ČSOB jsou obsluhováni 

na 247 pobočkách v ČR, klienti Poštovní spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 

52 Finančních center Poštovní spořitelny a cca na 3 310 obchodních místech České pošty 

(stav k 31. 3. 2010). ČSOB i Poštovní spořitelna dále poskytují své sluţby prostřednictvím 

distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých distribučních kanálů přímého 

bankovnictví. [7] 

Následující tabulka 1 zahrnuje základní údaje o ČSOB, a. s. (stav k 30. 9. 2010). 

Tabulka 1: Základní údaje o ČSOB, a. s. (stav k 30. 9. 2010) 

Zaměstnanci - skupina 7 629 

Klienti (tis.) 3 074 

Uţivatelé přímého bankovnictví (tis.) 2 323 

Platební karty (tis.) 2 033 

Pobočky ČSOB 247 

Finanční centra Poštovní spořitelny 52 

Obchodní místa České pošty cca 3 290 

Bankomaty 772 

Zdroj: [7] 
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 Pobočková síť ČSOB nabízí současně se svými produkty a sluţbami i produkty 

a sluţby celé skupiny ČSOB. Ucelená nabídka sluţeb tak kromě bankovních sluţeb 

zahrnuje i pojistné a penzijní produkty (ČSOB Pojišťovna a penzijní fondy Stabilita 

a Progres), financování bydlení (Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna), 

kolektivní investování a správu majetku (investiční fondy ČSOB Investiční společnosti 

a ČSOB Asset Management) a poskytování dalších specializovaných sluţeb (ČSOB 

Leasing a ČSOB Faktoring). Sluţby spojené s obchodováním na finančních trzích 

poskytuje Patria, sesterská společnost ČSOB. [7] 

 Základní informace o společnosti ČSOB, a. s. jsou uvedeny v příloze 1. 

 Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankovně-pojišťovací skupiny KBC, která 

aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Skupina KBC se zaměřuje 

především na klientelu v oblasti fyzických osob, malých a středních podniků a středně 

velkých korporací, ale je aktivní i v korporativním bankovnictví a v obchodování na trzích. 

Skupina KBC vznikla počátkem roku 2005, a to fúzí mezi KBC Bank and Insurance 

Holding Company a její mateřskou společností Almanij. Skupina má tři hlavní přímo 

podřízené dceřiné společnosti, kterými jsou KBC Bank, KBC Insurance a Kredietbank 

Luxembourgeoise. Na konci roku 2009 obsluhovala KBC zhruba 13 miliónů klientů 

a zaměstnávala více neţ 54 tisíc zaměstnanců (přepočtený stav). [5, 7] 

 Vizí skupiny ČSOB je poskytovat klientům nejlepší bankovní a pojišťovací sluţby, 

které jsou přizpůsobené potřebám českého trhu. Strategie ČSOB je plně v souladu se 

strategií KBC pro region střední a východní Evropy. V souladu se svou novou strategií se 

KBC v listopadu 2009 rozhodla soustředit svou dlouhodobější přítomnost do České 

republiky, na Slovensko, do Polska, Maďarska a Bulharska. Na kaţdém z těchto trhů má 

KBC významné aktivity v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv. 

 Tato skupina staví na dlouhodobém a pevném partnerství s kaţdým klientem, ať uţ 

to je v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo 

v korporativním financování. 

 Tabulka 2 informuje o klíčových ukazatelích skupiny ČSOB (stav k 30. 9. 2010). 
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Tabulka 2: Klíčové ukazatele skupiny ČSOB (stav k 30. 9. 2010) 

Bilanční suma (mld. Kč) 908,4 

Úvěry celkem (mld. Kč) 404,2 

Vklady celkem (mld. Kč) 577,8 

Poměr úvěrů ke vkladům 70,0 % 

Kapitálová přiměřenost skupiny 17,82 % 

Zdroj: [7] 

 K 31. prosinci 2009 skupina ČSOB vykázala klientská depozita v hodnotě 

567 mld. Kč a půjčky v hodnotě 403 mld. Kč, coţ podle ČNB představuje více neţ 21 % 

veškerých klientských vkladů a 19 % hrubých klientských úvěrů. Aktiva pod správou 

(včetně aktiv spravovaných penzijními a podílovými fondy, vyjma vkladů 

a podrozvahových poloţek) dosáhla částky 148,1 mld. Kč, coţ znamená pokles 

v porovnání s koncem roku 2008, kdy se vyšplhala na 156,6 mld. Kč. [13] 

Graf 1 zachycuje postavení skupiny ČSOB na trhu (stav k 31. 12. 2009). 

 

 

Graf 1: Pozice skupiny ČSOB na trhu (stav k 31. 12. 2009) [13] 
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 Koncepce více značek (multibranding) a vícekanálové distribuce poskytuje ČSOB 

konkurenční výhodu. Následující graf dokládá kříţový prodej a s ním spojené aktivity 

v rámci skupiny ČSOB. Uvedený distribuční model umoţňuje skupině kombinovat 

diverzifikaci se specializací. [13] 

 

 

Graf 2: Podíl distribučních kanálů na jednotlivých produktech (stav k 31. 12. 2009) [13] 

 

 Organizační struktura ČSOB, a. s. je uvedena v příloze 2. 

  



Lada Kalvachová: Analýza bankovních produktů ČSOB, a. s. 

2011  8 

 

3. Popis bankovních produktů ČSOB, a. s. 

V následující kapitole se zabývám popisem bankovních produktů banky. Svou 

pozornost jsem zaměřila na produkty určené občanům, a to konkrétně na produkty 

vkladové a úvěrové, které jsou pro občany nejběţnější. První část této kapitoly je věnována 

vkladovým produktům. 

Vklady klientů neboli depozita jsou součástí cizích zdrojů, mezi nimiţ mají ve 

většině zemí i v jednotlivých bankách rozhodující úlohu. Klient vystupuje ve věřitelské 

pozici a banka je naopak v pozici dluţníka. 

3.1. Konta a účty 

Kaţdý člověk je jiný a má jiné potřeby. Z tohoto důvodu ČSOB nabízí různých 

účtů a kont hned několik. 

3.1.1. Konto 

ČSOB Konto je vhodné pro občany, kteří vyuţívají bankovní sluţby spíše méně. To 

znamená, ţe vyuţívají pouze základní bankovní sluţby v malém objemu – mají do dvou 

příchozích a dvou odchozích plateb a z bankomatů vybírají jen dvakrát měsíčně. S kontem 

získáte: 

- běţný účet v Kč s měsíčním zasíláním výpisů poštou nebo elektronicky, který 

vám umoţní platební styk prostřednictvím jednorázových a trvalých příkazů 

k úhradě nebo inkasu a plateb SIPO, 

- mezinárodní platební kartu VISA Electron pro majitele účtu a disponenta, 

- povolené přečerpání účtu (základní limit 10 000 Kč), se kterým vyřešíte 

přechodný nedostatek finančních prostředků aţ do výše trojnásobku čistého 

příjmu, 

- ČSOB Elektronické bankovnictví k obsluze účtu z telefonu nebo osobního 

počítače (cenově výhodnější zadávání plateb):  

o ČSOB Linka 24 – klasický i mobilní telefon, 

o ČSOB Mobil 24 – přehledné menu na displeji mobilního telefonu 

(sluţbu můţete získat s ČSOB Linkou 24), 
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o ČSOB InternetBanking 24 – libovolné počítače s připojením k internetu 

bez nutnosti instalace jakékoli aplikace, 

o ČSOB Info 24 – zdarma neomezený počet e-mailových zpráv 

o pohybech na účtu a karetních transakcích, 

- dvě tuzemské odchozí platby (přes ČSOB InternetBanking 24 nebo ČSOB 

Mobil 24), 

- dvě tuzemské příchozí platby, 

- dva výběry z bankomatů ČSOB v České republice, 

- spořicí účet ke zhodnocování volných finančních prostředků (zdarma 

elektronické převody mezi běţným a spořicím účtem). 

Konto si můţete zaloţit, jste-li starší 18 let. Stačí předloţit průkaz totoţnosti. [9] 

3.1.2. Aktivní konto 

ČSOB Aktivní konto je nejvýhodnější pro klienty, kteří vyuţívají bankovní sluţby 

aktivně, platby provádí přes elektronické sluţby (mají více neţ 1 příchozí a 3 odchozí 

platby měsíčně), vybírají z bankomatů více neţ dvakrát měsíčně a chtějí vyuţívat 

embosovanou platební (případně kreditní) kartu pojištěnou proti ztrátě a krádeţi. Konto je 

vhodné i pro občany, kteří chtějí vyuţívat jeden účet pro celou rodinu. S kontem získáte: 

- běţný účet v Kč s měsíčním zasíláním výpisů poštou nebo elektronicky, který 

vám umoţní platební styk prostřednictvím jednorázových a trvalých příkazů 

k úhradě nebo inkasu a plateb SIPO, 

- mezinárodní platební kartu VISA Classic pro majitele účtu pojištěná proti ztrátě 

a krádeţi (varianta Basic s pojistným limitem 15 000 Kč), 

- mezinárodní platební kartu VISA Classic pro disponenta, 

- povolené přečerpání účtu (základní limit 15 000 Kč), se kterým vyřešíte 

přechodný nedostatek finančních prostředků aţ do výše trojnásobku čistého 

příjmu, 

- ČSOB Kreditní karta s nepřetrţitým bezúročným obdobím (při splnění 

podmínek) a s moţností dokoupení pojištění a dalších sluţeb za výhodnou cenu, 

- ČSOB Elektronické bankovnictví k obsluze účtu z počítače, mobilního nebo 

klasického telefonu:  

o ČSOB Linka 24 – klasický i mobilní telefon, 
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o ČSOB Mobil 24 – přehledné menu na displeji mobilního telefonu 

(sluţbu můţete získat s ČSOB Linkou 24), 

o ČSOB InternetBanking 24 – libovolné počítače s připojením k internetu 

bez nutnosti instalace jakékoli aplikace, 

o ČSOB Info 24 – zdarma neomezený počet zpráv zaslaných e-mailem, 

5 SMS zpráv o pohybech na účtu a 5 SMS zpráv s potvrzením karetní 

operace, 

- 10 tuzemských odchozích plateb (přes ČSOB InternetBanking 24 nebo ČSOB 

Mobil 24), 

- 5 tuzemských příchozích plateb, 

- 5 inkas (včetně SIPO), 

- 5 výběrů z bankomatů ČSOB v ČR (realizovaných dohromady všemi kartami 

VISA Classic vydanými ke kontu), 

- spořicí účet ke zhodnocování volných finančních prostředků (zdarma 

elektronické převody mezi běţným a spořicím účtem). 

Konto si můţe zaloţit osoba starší 18 let, která předloţí průkaz totoţnosti. [9] 

3.1.3. Exkluzivní konto 

ČSOB Exkluzivní konto nabízí nejširší spektrum bankovních sluţeb v rámci 

jednoho konta. Je proto vhodné pro nejnáročnější klienty, kteří hledají nejlepší a nejširší 

nabídku bankovních sluţeb, vyuţijí běţný devizový účet nebo ocení výhody GOLD 

platební (případně kreditní) karty s kvalitním cestovním pojištěním a pojištěním proti 

ztrátě a krádeţi. S kontem získáte: 

- běţný účet v Kč s měsíčním zasíláním výpisů poštou nebo elektronicky, který 

vám umoţní platební styk prostřednictvím jednorázových a trvalých příkazů 

k úhradě nebo inkasu a plateb SIPO, 

- mezinárodní platební kartu VISA Gold pro majitele účtu pojištěná proti ztrátě a 

krádeţi (varianta Extra s pojistným limitem 200 000 Kč), 

- mezinárodní platební kartu VISA Classic pro disponenta, 

- povolené přečerpání účtu, 



Lada Kalvachová: Analýza bankovních produktů ČSOB, a. s. 

2011  11 

 

- ČSOB Kreditní karta (moţná i varianta Gold, nemáte-li ji uţ jako debetní kartu) 

s nepřetrţitým bezúročným obdobím (při splnění podmínek) a s moţností 

dokoupení pojištění a dalších sluţeb za výhodnou cenu, 

- ČSOB Elektronické bankovnictví k obsluze účtu prostřednictvím počítače, 

mobilního nebo klasického telefonu:  

o ČSOB Linka 24 – klasický i mobilní telefon, 

o ČSOB Mobil 24 – přehledné menu na displeji mobilního telefonu 

(sluţbu můţete získat s ČSOB Linkou 24), 

o ČSOB InternetBanking 24 – libovolné počítače s připojením k internetu 

bez nutnosti instalace jakékoli aplikace, 

o ČSOB Info 24 – zdarma neomezený počet zpráv zaslaných e-mailem, 

10 SMS zpráv o pohybech na účtu a 10 SMS zpráv s potvrzením karetní 

operace, 

- všechny tuzemské odchozí platby (přes ČSOB InternetBanking 24 nebo ČSOB 

Mobil 24), 

- všechny tuzemské příchozí platby, 

- 5 inkas (včetně SIPO), 

- všechny výběry z bankomatů ČSOB v ČR (realizované dohromady všemi 

debetními kartami vydanými ke kontu), 

- cestovní pojištění GOLD v rámci Gold platební či kreditní karty, 

- běţný devizový účet (v EUR, USD nebo GBP) slouţící k efektivní a rychlé 

obsluze devizových prostředků, 

- spořicí účet ke zhodnocování volných finančních prostředků (zdarma 

elektronické převody mezi běţným a spořicím účtem). 

ČSOB Exkluzivní konto je vhodné také pro klienty, kteří zhodnocují v ČSOB více 

neţ 1 milion Kč (součet všech běţných, spořicích, termínovaných účtů a podílových fondů 

Skupiny ČSOB/KBC zakoupených v pobočkách ČSOB v ČR). V tomto případě vám 

ČSOB povede konto zdarma. Konto si můţe opět zaloţit osoba starší 18 let po předloţení 

průkazu totoţnosti. [9] 
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3.1.4. Dětské konto Slůně 

ČSOB Dětské konto Slůně je určeno dětem od jejich narození aţ do 15 let věku, 

jimţ rodiče plánují výhodně spořit a současně je chtějí naučit hospodařit s penězi. Na účet, 

který je součástí konta, mohou finanční prostředky ukládat nejen děti samy, ale všichni, 

kteří jim chtějí věnovat peníze například k narozeninám, svátku, k Vánocům nebo jako 

kapesné. Na účet lze zdarma vkládat libovolné částky formou: 

- hotovostních vkladů, 

- převodem z jiné banky. 

S ČSOB Dětským kontem Slůně získáte: 

- spořicí účet v Kč s úročením vloţených prostředků a moţností vybírat peníze 

bez výpovědní lhůty, 

- mezinárodní platební kartu VISA Electron Baby, 

- ČSOB Elektronické bankovnictví k nahlíţení na účet, 

- úrazové pojištění dítěte za 15 Kč měsíčně (proti trvalým následkům úrazu aţ do 

výše 600 000 Kč a u dopravní nehody s plněním aţ 1 200 000 Kč). 

Sluţby, které jsou zdarma: 

- zaloţení a vedení účtu s měsíčními výpisy, 

- vklady na konto, 

- zřízení sluţeb ČSOB Elektronického bankovnictví k nahlíţení na účet, 

- platební kartu (od 8 let věku dítěte) k vybírání kapesného z bankomatů ČSOB 

(zdarma 4x měsíčně). 

Pro zřízení konta potřebujete minimální počáteční vklad a následující doklady: 

- originál rodného listu dítěte nebo občanský průkaz zákonného zástupce, 

ve kterém je dítě zapsáno, 

- občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče), opatrovníka nebo poručníka, 

- u poručníka nebo opatrovníka je také nutný originál rozhodnutí soudu o určení 

opatrovnictví či poručnictví. [9] 
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3.1.5. Studentské konto Plus 

ČSOB Studentské konto Plus je určeno mladým lidem ve věku 15 aţ 28 let. Na 

rozdíl od běţných účtů a standardních kont s ním neplatíte za výběry z bankomatů ČSOB 

v ČR, za příchozí a odchozí platby, a také za vybrané sluţby spojené s vedením účtu. 

S kontem zdarma získáte: 

- běţný účet v Kč s měsíčním zasíláním výpisů poštou nebo elektronicky, který 

vám umoţní platební styk prostřednictvím jednorázových a trvalých příkazů 

k úhradě nebo inkasu a plateb SIPO, 

- mezinárodní platební kartu VISA Classic Student, 

- povolené přečerpání účtu aţ 20 000 Kč, se kterým vyřešíte přechodný 

nedostatek finančních prostředků, 

- ČSOB Elektronické bankovnictví k obsluze účtu prostřednictvím počítače, 

mobilního nebo klasického telefonu, 

- všechny tuzemské odchozí platby (přes ČSOB InternetBanking 24 nebo ČSOB 

Mobil 24), 

- všechny tuzemské příchozí platby, 

- všechny výběry z bankomatů ČSOB v ČR, 

- neomezený počet e-mailových zpráv o pohybech na účtu a transakcích platební 

kartou. 

I kdyţ dostudujete, tak vám ČSOB Studentské konto Plus zůstane aţ do dovršení 

28 let věku. Všechny sluţby budete moci nadále vyuţívat, jedinou změnou bude nízký 

paušální poplatek za vedení účtu. Ostatní sluţby budete mít stále zdarma. Po dovršení věku 

28 let ČSOB garantuje automatický přechod na ČSOB Konto. Konto si můţete zaloţit, 

jste-li starší 15 let. Stačí předloţit: 

- jste-li občanem ČR – občanský průkaz, 

- jste-li cizinec – cestovní doklad (případně další doklady podle poţadavku 

ČSOB), 

- jste-li ještě nezletilí, je nutná i přítomnost zákonného zástupce, nejčastěji 

jednoho z rodičů, 

- od 19 let věku navíc potvrzení o studiu na střední, vyšší odborné nebo vysoké 

škole. 
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Potvrzení o studiu stačí doloţit jednou za celou dobu daného typu studia na 

příslušné škole (se ţádostí o povolené přečerpání účtu je třeba doloţit potvrzení vţdy). [9] 

3.1.6. Běţný devizový účet 

Běţný devizový účet je určený občanům, podnikatelům i firmám. Umoţňuje rychlý 

a efektivní platební styk se zahraničím. Účet vedený ve vybraných měnách vám umoţní: 

- platby do zahraničí prostřednictvím jednorázových příkazů k úhradě, 

- platby v tuzemsku v cizích měnách, 

- úročení zůstatku na účtu v závislosti na měně účtu. 

K účtu si můţete zřídit ČSOB Elektronické bankovnictví nebo mezinárodní 

platební kartu. [9] 

3.2. Spořicí a investiční produkty 

Jestliţe chcete do budoucna zajistit sebe i svoji rodinu, vyřešit bydlení, případně 

studium dětí, zajistit se na stáří nebo jen výhodně zhodnotit své finanční prostředky, v této 

části kapitoly se dozvíte, jak toho lze dosáhnout. 

3.2.1. Spořicí účet 

ČSOB Spořicí účet je určený občanům ke zhodnocování volných finančních 

prostředků s moţností průběţného ukládání všech peněz, které aktuálně nepotřebujete. 

Kombinuje bezpečné uloţení a dostupnost peněz v případě potřeby, proto je vhodný 

zejména k vytvoření finanční rezervy. Se spořicím účtem získáte: 

- vedení v českých korunách i dalších měnách (USD, EUR, CHF nebo GBP) 

zdarma včetně zasílání výpisů, 

- vkládání peněz na účet kdykoliv v hotovosti nebo převodem z běţného účtu, 

- měsíční připisování úroků. 

Máte-li u ČSOB vedený běţný účet, můţete zdarma vyuţít moţnosti nastavení 

částky, kterou chcete udrţovat na svém běţném účtu. Při jejím překročení budou peníze 

denně automaticky převedeny na lépe úročený spořicí účet. Pro zaloţení spořicího účtu 

stačí zpravidla předloţit jeden doklad: 

- jste-li občanem ČR – občanský průkaz, 
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- jste-li cizinec – cestovní doklad (případně další doklady podle poţadavku 

ČSOB). [10] 

3.2.2. Spořicí účet s prémií 

ČSOB Spořicí účet s prémií je unikátní depozitní produkt na českém trhu, který je 

vhodný k vytvoření finanční rezervy. Kombinuje výhody klasického spořicího účtu 

a termínovaného vkladu. Kromě základního úroku získáte navíc úrokovou prémii, která je 

fixní a vyplácena 2x ročně. Přitom máte peníze okamţitě dostupné. Spořicí účet s prémií 

nabízí: 

- zdarma vedení účtu v Kč (vč. zasílání výpisů), 

- vkládání peněz na účet kdykoliv v hotovosti nebo převodem z běţného účtu, 

- čtvrtletní připisování základního úroku, 

- připsání úrokové prémie k 30. červnu a 31. prosinci – počítána z minimálního 

zůstatku na účtu v prémiovém období. 

Podmínky poskytnutí jsou stejné jako u spořicího účtu – stačí předloţit jeden 

doklad v závislosti na tom, zda jste občan ČR (občanský průkaz) nebo cizinec (cestovní 

doklad). [10] 

3.2.3. Termínovaný vklad 

ČSOB Termínovaný vklad je určený občanům k bezpečnému uloţení jednorázově 

vloţených peněţních prostředků v časovém horizontu 7 dnů aţ 1 rok. Peníze na účtu jsou 

úročeny výhodnější úrokovou sazbou neţ na klasickém běţném účtu. Termínovaný vklad 

nabízí: 

- délka trvání vkladu od 7 dnů do 1 roku, 

- vedení v českých korunách i cizích měnách (USD, EUR, CHF nebo GBP) 

zdarma včetně zasílání výpisů, 

- úrokové sazby závislé na délce trvání vkladu a objemu vloţených peněz, 

- úroky z vkladu můţete převádět na běţný účet v ČSOB nebo je ponechat na 

termínovaném vkladu, kde zvyšují jeho úročenou částku. 

Máte-li u ČSOB vedený běţný účet, můţete si zdarma nastavit automatické funkce 

při splatnosti vkladu: 
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- částku, kterou chcete udrţovat na svém běţném účtu – v den splatnosti dojde 

k převodu peněz mezi účty (aby byl na běţném účtu udrţen stanovený limit) 

a termínovaný vklad se poté obnoví v nové výši, 

- částku, která se v den splatnosti převede z běţného účtu ve prospěch vkladu 

nebo naopak – vklad je poté opět obnoven v poţadované výši. 

Podmínky poskytnutí termínovaného vkladu jsou stejné jako u spořicích účtů. [10] 

3.2.4. Termínovaný vklad Plus 

ČSOB Termínovaný vklad Plus je termínovaný vklad na 2 a 3 roky s moţností 

předčasného výběru 20 % vkladu kdykoliv bez sankce. Termínovaný vklad Plus nabízí: 

- délka trvání vkladu 2 a 3 roky, 

- moţnost výběru 20 % vkladu kdykoliv bez sankce – maximálně 1 milion Kč, 

počítáno ze zůstatku na účtu v poslední den dispoziční lhůty (po obnově) nebo 

šestý den po zaloţení účtu, 

- vedení účtu v českých korunách zdarma (včetně zasílání výpisů), 

- výše úrokové sazby jsou závislé na délce trvání vkladu a objemu vloţených 

peněz. 

Máte-li u ČSOB vedený běţný účet, můţete si zdarma nastavit stejné automatické 

funkce při splatnosti vkladu jako u jiţ zmíněného termínovaného vkladu. Podmínky 

poskytnutí termínovaného vkladu jsou stejné jako u spořicích účtů. [10] 

3.2.5. Podílové fondy 

Podílové fondy jsou produkty určené občanům i firmám ke zhodnocování volných 

finančních prostředků prostřednictvím investičních fondů na tuzemském a zahraničním 

finančním trhu. S investicemi do podílových fondů získáte moţnost dosaţení vyššího 

zhodnocení finančních prostředků neţ na bankovních účtech a termínovaných vkladech. 

V podobě podílových fondů se vám otevírá cesta k: 

- více neţ 230 fondům spravovaných celosvětovou finanční skupinou 

ČSOB/KBC, 

- investování do různých regionů, oborů a typů finančních aktiv, 

- průběţným informacím o svých investicích, 
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- ke kvalitě prověřené časem – některé fondy ČSOB existují více neţ 20 let. 

Podle investičního zaměření, výše rizika, výnosu nebo doporučené délky investice 

se fondy člení následovně: 

- zajištěné fondy – jsou vhodné zejména pro opatrné investory, jejich záměrem 

je ochránit počáteční investovanou částku před poklesem hodnoty ke dni 

splatnosti fondu a zároveň zachovat potenciál výnosu, 

- fondy peněţního trhu – investují do bezpečných a krátkodobých dluhopisů 

nebo vyuţívají termínované vklady bank; jsou nejméně rizikové a jejich výnos 

je zpravidla vyšší neţ úroky na termínovaných vkladech, 

- strukturované fondy – mají stanoveno datum splatnosti, nezajišťují 100 % 

ochranu investované částky, coţ na straně druhé zvyšuje potenciál výnosu, 

- dluhopisové fondy – investují převáţně do střednědobých dluhopisů; jejich 

hodnota můţe v kratším období mírně kolísat, očekávaný výnos je však 

z dlouhodobého hlediska vyšší neţ u fondů peněţního trhu, 

- akciové fondy – investují prostředky převáţně do akcií a mohou tak dosáhnout 

vysokého zhodnocení; výkyvy a poklesy cen těchto fondů však mohou být také 

značné, proto je doporučován delší investiční horizont, 

- smíšené fondy – investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněţního trhu 

současně. [10] 

Pro přehlednost fondů je níţe uvedena tabulka 3. 

Tabulka 3: Přehled fondů ČSOB 

Typ podílového 

fondu 

Očekávaný výnos 

investice 

Kolísání investice 

(riziko) 

Doporučená doba 

investice 

Zajištěný střední střední 2 aţ 6 let 

Peněţního trhu niţší nízké 1 aţ 2 roky 

Dluhopisový střední střední 3 aţ 5 let 

Akciový vyšší vysoké 7 a více let 

Smíšený střední aţ vysoký střední aţ vysoké 3 aţ 7 let 

Zdroj: [10] 

3.2.6. Ţivotní pojištění 

S ČSOB Ţivotním pojištěním se sami rozhodujete, jaká rizika chcete pojistit a na 

jakou částku. Pokud chcete pouze spořit, bude se vám celá částka zhodnocovat, část peněz 
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navíc získáte zpět od státu díky úlevám na daních. Proč si tedy zaloţit ţivotní pojištění? 

Důvodů je hned několik: 

- představuje nástroj pro zajištění finanční jistoty pro pojištěnou osobu a jí blízké 

osoby, 

- pojištění flexibilně reaguje na vaše potřeby a je zcela na vašem rozhodnutí, zda 

a jakou částku chcete platit na krytí rizik a jakou na spoření, 

- vyhovující produkt zde naleznou všechny věkové skupiny od 18 do 95 let, 

- veškerý klientský servis máte dostupný ve všech obchodních místech ČSOB, 

- sjednání je časově nenáročné – nemusíte vyplňovat sloţité dotazníky nebo 

absolvovat důkladné zdravotní prohlídky, 

- ţivotní pojištění má nízké náklady a plně transparentní poplatkovou strukturu. 

Ţivotní pojištění si můţete uzavřít: 

- s jednorázovým vkladem – ČSOB Ţivotní pojištění Maximal Invest, 

- s pravidelnými platbami – ČSOB Ţivotní pojištění Maximal/Optimal. [10] 

3.2.7. Stavební spoření 

Stavební spoření patří k nejatraktivnějším finančním produktům na českém 

bankovním trhu. Jde o spoření určené občanům i firmám k řešení stávající nebo budoucí 

bytové potřeby. Se stavebním spořením nejen spoříte, ale zároveň zhodnocujete své 

finanční prostředky, které po šesti letech můţete pouţít za různým účelem – na koupi bytu, 

případně domu, modernizaci bydlení nebo třeba na pořízení nového auta. Spoření je 

doplněno státní podporou pro občany ve výši 10 % z ročně uspořené částky (max. však 

z 20 000 Kč). Podpora tak můţe činit aţ 2 000 Kč za rok. Pravidelné spoření vám pomůţe 

vytvořit základní kapitál: 

- na svůj účet ukládáte předem stanovené částky, 

- je-li smlouva vedena s nárokem na státní podporu za daný rok, je částka úspor 

přesahujících 20 000 Kč v jednom roce převedena do následujícího roku, 

- spořit můţete neomezenou dobu, limitem je výše cílové částky, 

- je kombinací výhod spoření s moţností následného úvěru. 

Na státní podporu má podle zákona platného od 1. 1. 2004 nárok: 



Lada Kalvachová: Analýza bankovních produktů ČSOB, a. s. 

2011  19 

 

- občan ČR, 

- občan EU s povolením k pobytu na území ČR a rodným číslem přiděleným 

příslušným orgánem ČR, 

- fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným 

příslušným orgánem ČR. 

Podmínky státní podpory: 

- podpora náleţí účastníkovi po celou dobu spoření, je-li smlouva vedena 

s nárokem na ni, 

- je moţné ji rozdělit mezi několik smluv najednou, maximálně však do celkové 

výše 2 000 Kč za rok, 

- na podporu ztrácíte nárok v případě výpovědi smlouvy před uplynutím vázací 

doby, 

- na státní podporu nemají nárok právnické osoby. [10] 

3.2.8. Penzijní připojištění 

Penzijní připojištění slouţí k vytvoření dostatečného mnoţství finančních 

prostředků na zajištění poklidného stáří. ČSOB nabízí dva typy penzijních fondů podle 

toho, jakou investiční strategii preferujete – Progres (dynamičtější strategie), Stabilita 

(konzervativnější strategie). 

ČSOB Penzijní fond Progres je jedním z nejrychleji rostoucích penzijních fondů 

v posledních letech. Je také fondem s nejniţším průměrným věkem klientů a v současnosti 

spravuje prostředky více neţ 285 tisícům klientů.  

Pro ČSOB Penzijní fond Progres je charakteristické: 

- usiluje o nadprůměrné zhodnocení finančních prostředků v delším časovém 

horizontu, 

- minimalizuje investiční rizika, 

- je vhodný pro klienty mladší 45 let (spoření je dlouhodobé – minimálně 

15 a více let). 

ČSOB Penzijní fond Stabilita existuje na českém trhu jiţ 15 let. V současné době 

spravuje prostředky více neţ 420 tisícům klientů a jejich počet se neustále zvyšuje. 
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Pro ČSOB Penzijní fond Stabilita je charakteristické: 

- je to konzervativní investiční strategie, která je zaměřena na stabilní roční 

zhodnocování prostředků v kratším časovém horizontu, 

- eliminace investičních rizik, 

- je vhodný pro klienty starší 45 let, kteří dávají přednost stabilním výnosům 

a kratší době spoření. 

Spravované prostředky jsou vedeny na účtu depozitáře, který pro oba penzijní 

fondy vykonává UniCredit Bank Czech Republic, a. s.  

Formy čerpání naspořených prostředků: 

- penze – při vzniku nároku na dávku si ji můţete nechat vyplácet formou 

doţivotní pravidelné penze, 

- jednorázové vyrovnání – při vzniku nároku si můţete nechat všechny 

naspořené prostředky vyplatit najednou, 

- odbytné – spoříte-li minimálně jeden rok, můţete vypovědět smlouvu, poţádat 

o výplatu odbytného a získat všechny vloţené prostředky včetně jejich 

zhodnocení bez státních příspěvků a výnosů ze státních příspěvků, 

- pozůstalostní dávka – je vyplacena fyzické osobě stanovené ve smlouvě 

v případě úmrtí klienta. [10] 

3.3.  Půjčky a úvěry 

V druhé části této kapitoly jsem se zaměřila na produkty úvěrové, mezi které patří 

například půjčky nebo úvěry. U univerzálních bank úvěrové produkty představují 

podstatnou část aktiv. 

„Za bankovní úvěrové produkty budeme považovat ty produkty, které umožňují 

klientům určitý způsob jejich financování a produkty s tím související. Z hlediska banky se 

tedy jedná především o poskytování finančních prostředků svým klientům v podobě různých 

úvěrů, ale i o takové formy, kdy banka pouze závaznou formou garantuje poskytnutí 

prostředků, v případě že budou splněny určité okolnosti.“ [1] 
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3.3.1. Půjčka na cokoliv 

ČSOB Půjčka na cokoliv je rychlá a jednoduchá půjčka, která je určena 

k financování vašich aktuálních potřeb. Ať uţ si chcete koupit například auto či vybavit 

domácnost, nikdo se vás nebude ptát, na co peníze potřebujete. Základní údaje o ČSOB 

Půjčce na cokoliv: 

- bezúčelová půjčka, 

- doba splatnosti 1 rok aţ 7 let, 

- minimální výše půjčky je 20 000 Kč, 

- čerpání je jednorázové, převodem na účet ihned po schválení ţádosti, 

- půjčku splácíte pravidelnými měsíčními splátkami, 

- půjčku si můţete pojistit, 

- limit aţ 600 000 Kč. 

O půjčku můţete poţádat za těchto podmínek: 

- je-li vám mezi 18 a 67 lety, 

- máte-li nebo si zřídíte ČSOB Konto nebo ČSOB Aktivní konto, 

- při podání ţádosti doloţíte vaše příjmy (případně příjmy spoluţadatelů, 

spoludluţníků a ručitelů), 

- předloţíte dva doklady totoţnosti (občanský a například řidičský průkaz). [11] 

3.3.2. Půjčka na lepší bydlení 

ČSOB Půjčka na lepší bydlení je určená občanům, kteří si chtějí pořídit nebo 

zrekonstruovat či zmodernizovat bydlení. Je vhodná také pro občany, kteří nemohou vyuţít 

ČSOB Hypotéku nebo nechtějí čekat na úvěr ze stavebního spoření. Základní údaje 

o ČSOB Půjčce na lepší bydlení: 

- účelová půjčka vhodná k rekonstrukci nebo pořízení bydlení, 

- doba splatnosti 1 rok aţ 10 let, 

- doklady účelu (smlouvy, faktury atd.) stačí doloţit aţ do 6 měsíců od získání 

půjčky, 

- minimální výše půjčky je 100 000 Kč, maximální není omezena, 

- půjčku splácíte pravidelnými měsíčními splátkami, 

- půjčku si můţete pojistit i pro případ ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti. 
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O půjčku můţete poţádat za těchto podmínek: 

- je-li vám mezi 18 a 66 lety, 

- máte-li nebo si zřídíte ČSOB Konto nebo ČSOB Aktivní konto, 

- při podání ţádosti doloţíte vaše příjmy (případně příjmy spoluţadatelů, 

spoludluţníků a ručitelů), 

- předloţíte dva doklady totoţnosti (občanský a například řidičský průkaz). [11] 

3.3.3. Kreditní karta 

ČSOB Kreditní karta je platebním nástrojem a zároveň stále dostupnou půjčkou. 

Peníze máte ihned k dispozici na kaţdodenní i nečekané nákupy, a to bez ručitele 

a opakovaného schvalování půjčky. Při pouţití kreditní karty neplatíte svými penězi, ale 

uţíváte peněz banky. Můţete nakupovat celý měsíc zdarma a druhý měsíc peníze za své 

nákupy vrátit zcela bez úroků – můţete tak vyuţít aţ 45 dní bezúročného období. Sami si 

zvolíte, jakou částku ze svých nákupů bance vrátíte. Buď uhradíte celou částku najednou 

zcela bez úroku, nebo si ji rozloţíte do splátek tak, jak vám to bude vyhovovat. V druhém 

případě ovšem musíte počítat s úrokem z nesplacené částky. 

O kartu můţete poţádat, je-li vám mezi 18 a 65 lety a při podání ţádosti doloţíte: 

- vaše příjmy (případně příjmy spoluţadatelů), 

- dva doklady totoţnosti (občanský a například řidičský průkaz). [11] 

3.3.4. Povolené přečerpání běţného účtu (kontokorent) 

Povolené přečerpání běţného účtu se hodí vţdy, kdyţ vás překvapí nečekaná 

vydání. Pokud právě nemáte peníze na účtu, přejdete do minusu. Půjčka je automaticky 

splácena z peněz, které vám přijdou na účet později. K jakémukoli osobnímu účtu ČSOB 

můţete získat povolené přečerpání s následujícími parametry: 

- úvěrový limit aţ do dvojnásobku vašeho čistého měsíčního příjmu, 

- vyrovnání záporného zůstatku aţ do 6 měsíců od přečerpání, 

- měsíční obrat na účtu minimálně ve výši 50 % úvěrového limitu, 

- úročení podle aktuální úrokové sazby. 

O povolené přečerpání neboli kontokorent můţete poţádat za následujících 

podmínek: 
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- je-li vám mezi 18 a 65 lety a jste občanem ČR, EU nebo EHP (Norsko, 

Lichtenštejnsko, Island) s příjmy v ČR, 

- máte-li nebo si zřídíte ČSOB Konto nebo ČSOB Aktivní konto, 

- při podání ţádosti doloţíte vaše příjmy (případně příjmy spoluţadatelů), 

- předloţíte dva doklady totoţnosti (občanský a například řidičský průkaz). [11] 

3.4. Hypotéky 

Hypotéky patří ke klasickým a oblíbeným úvěrovým produktům. Můţete je pouţít 

na koupi, výstavbu, rekonstrukci či modernizaci bydlení. 

„Za hypoteční úvěr se dle úpravy v zákoně o dluhopisech považuje úvěr, jehož 

splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné.“ 

[1] 

3.4.1. Hypotéka 

ČSOB Hypotéka je nejoblíbenější hypotéka, kterou můţete pouţít na koupi, 

výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci. Nemusíte mít nic naspořeno, ČSOB vám půjčí 

aţ 100 % hodnoty nemovitosti. ČSOB Hypotéka nabízí: 

- výhodné úrokové sazby, 

- můţete si půjčit od 200 000 Kč výše, 

- volitelná doba splatnosti 5 aţ 40 let, 

- moţnost stejné výše splátky po celou dobu trvání hypotéky, 

- maximální výše úvěru není omezena. 

Podmínky poskytnutí hypotéky: 

- jste-li starší 18 let, 

- ke dni konečné splatnosti úvěru váš věk nepřesáhne 70 let. [12] 

3.4.2. Předhypoteční úvěr 

ČSOB Předhypoteční úvěr vyuţijete na nákup nemovitosti, která zpočátku nemůţe 

být financována ČSOB Hypotékou, protoţe není moţné ji dát do zástavy (např. privatizace 

bytového fondu, koupě druţstevního bytu atd.). ČSOB Předhypoteční úvěr nabízí: 
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- zpracování úvěru společně s ČSOB Hypotékou, úvěr bude následně 

přefinancován ČSOB Hypotékou, 

- po dobu trvání úvěru splácíte jen úroky, 

- můţete si půjčit od 200 000 Kč, 

- splatnost úvěru je maximálně 1 rok, po roce je úvěr přefinancován standartní 

ČSOB Hypotékou. 

Podmínky poskytnutí úvěru: 

- jste-li starší 18 let a ke dni konečné splatnosti váš věk nepřesáhne 70 let, 

- stane-li se alespoň jeden z ţadatelů vlastníkem úvěrované nemovitosti, 

- uzavření smlouvy o ČSOB Hypotéce, kterou bude předhypoteční úvěr 

refinancován. [12] 

3.4.3. Americká hypotéka 

ČSOB Americká hypotéka je neúčelový úvěr, který je zajištěný zástavním právem 

k nemovitosti. Získané prostředky můţete pouţít na cokoliv, například na bydlení, nákup 

auta nebo refinancování dříve poskytnutých úvěrů. Nemusíte dokládat, jak získané peníze 

pouţijete. Americká hypotéka nabízí: 

- od 200 000 Kč do 5 000 000 Kč (aţ do výše 70 % zástavní hodnoty 

nemovitosti), 

- splácet můţete od 3 do 20 let, 

- získané prostředky můţete vyuţít na cokoliv, úvěr je zajištěn nemovitostí. 

Podmínky poskytnutí hypotéky: 

- jste-li starší 18 let a ke dni konečné splatnosti váš věk nepřesáhne 70 let. [12] 
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4. Zhodnocení vybraných produktů banky 

V této kapitole srovnávám vybrané produkty banky s produkty jiných bank. Pro 

tuto analýzu jsem si vybrala banky GE Money Bank, a. s. a Raiffeisen Bank, a. s. Kapitola 

je rozdělena na 3 části. V první části hodnotím konta vybraných bank, v části druhé 

srovnávám spořicí účty bank a poslední část je zaměřena na neúčelové spotřebitelské 

úvěry, které hodnotím na modelovém příkladu. 

4.1. Srovnání vybraných kont 

Pro srovnání kont jsem si vybrala tyto produkty: 

- Aktivní konto (ČSOB), 

- Konto Genius Active (GE Money Bank), 

- eKonto (Raiffeisen Bank). 

Pro zhodnocení těchto kont jsem vybrala základní ukazatele, které nás při výběru 

konta zajímají nejvíce. Jedná se především o poplatky za vedení účtu, za pouţívání 

platební karty, elektronické bankovnictví, poplatky za výběry z bankomatů, za vklady 

hotovosti atd. Vše jsem zpracovala do tabulky 4 na straně 27. Níţe jsou uvedeny výhody 

jednotlivých kont. 

Výhody Aktivního konta od ČSOB: 

- nepřetrţitý přístup k penězům, 

- zdarma embosované platební karty pro majitele účtu i pro disponenta, 

- dostatek volných transakcí pro aktivního klienta s moţností připlatit si balíček 

neomezených transakcí, 

- moţnost povoleného přečerpání účtu a vydání ČSOB Kreditní karty, 

- přehled o veškerém dění na účtu prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv. [9] 

Výhody Konta Genius Active od GE Money Bank – k účtu zdarma získáte: 

- veškeré výběry z bankomatů GE Money Bank v ČR, 

- sluţby přímého bankovnictví a jejich vyuţívání – Internet Banka, Mobil Banka, 

Telefon Banka, 

- veškeré příchozí a odchozí transakce realizované elektronicky, 

- operace s trvalými příkazy, inkasy a SIPO, 
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- vedení a vyuţívání dvou debetních platebních karet (Maestro, MasterCard), 

- zasílání měsíčního elektronického výpisu, 

- vedení sluţby Flexikredit – kontokorent s moţností přečerpat účet do mínusu, 

- vedení a vyuţívání Spořicího účtu, 

- vyuţívání sluţby SMS servis, včetně 50 zaslaných SMS měsíčně zdarma, 

- 1 vklad hotovosti na pobočce měsíčně. 

Při průměrném měsíčním zůstatku 250 000 Kč a více je vedení účtu v příslušném 

měsíci zdarma. [14] 

Výhody eKonta od Raiffeisen Bank: 

- nastavení sluţeb na míru – plaťte jen za sluţby, které si do eKonta zvolíte, 

- princip věrnostních výhod – čím více sluţeb vyuţíváte, tím méně za ně platíte, 

- při splnění věrnostních výhod Extra nebo Prémium nemusíte platit ţádné 

paušální poplatky; naopak, kaţdý měsíc získáte bonus 20 Kč, 

- špičkové internetové bankovnictví vyuţívající nejvyšších standardů 

zabezpečení, díky kterému máte přístup k účtu kdykoliv a kdekoliv. 

Můţete si vybrat ze dvou věrnostních výhod eKonto: 

- Extra – získáte zvýhodněné paušální poplatky; podmínkou je, aby součet 

příchozích plateb za měsíc byl min. 20 000 Kč, nebo 15 000 Kč a vaše úspory 

a investice v bance byly min. 100 000 Kč, 

- Prémium – neplatíte ţádné paušální poplatky; podmínkou je, aby součet 

příchozích plateb za měsíc byl min. 25 000 Kč, nebo vaše úspory a investice 

v bance byly min. 500 000 Kč. [15] 

V tabulce 4 jsou uvedeny základní parametry jednotlivých kont. 
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Tabulka 4: Základní parametry vybraných kont 

Název poloţky 

Aktivní 

konto 

(ČSOB) 

Konto Genius 

Active (GE 

Money Bank) 

eKonto (Raiffeisen Bank) 

eKonto Extra Prémium 

Správa běţného účtu 100 Kč 129 Kč 75 Kč 29 Kč zdarma 

Správa debetní 

elektronické platební 

karty 

45 Kč zdarma 45 Kč 30 Kč zdarma 

Správa debetní 

embosované platební 

karty 

45 Kč zdarma 65 Kč 40 Kč zdarma 

Elektronické 

bankovnictví 
zdarma zdarma 90 Kč 40 Kč zdarma 

Počet výběrů 

z bankomatů své banky 

zdarma 

5 neomezeně první dva 

Výběry z bankomatů 

své banky 
6 Kč zdarma 9,90 Kč 

Výběry z bankomatů 

ostatních bank 
30 Kč 38 Kč 39,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč 

Vklad hotovosti 6 Kč 

první zdarma, 

druhý a další 

6 Kč 

zdarma 

Platba kartou 

u obchodníka 
zdarma zdarma zdarma 

Úroková sazba 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Minimální vklad při 

zřízení účtu 
200 Kč 200 Kč 500 Kč 

Zdroj: [16, 17, 18, 19, 20, 21] 

Z tabulky 4 vidíme, ţe úrokové sazby jednotlivých kont jsou totoţné, takţe při 

hodnocení těchto produktů z nich nemůţeme vycházet a musíme vzít v úvahu jiné 

ukazatele. Naši volbu konta často ovlivňuje výše měsíčních poplatků. Na základě údajů 

z tabulky 4 můţeme konstatovat, ţe nejvýhodnější je Konto Genius Active od GE Money 

Bank, jelikoţ má za měsíční poplatek 129 Kč většinu sluţeb zdarma. Jedinou výtkou by 

mohl být vysoký poplatek za výběry z bankomatů ostatních bank. Jako nejméně výhodné 

se jeví eKonto od Raiffeisen Bank. Kdyţ sečteme všechny měsíční poplatky (za správu 

běţného účtu, debetní elektronické platební karty a elektronické bankovnictví), dostaneme 

se na částku 210 Kč, v případě vyuţívání debetní embosované platební karty dokonce na 
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230 Kč. Výhodné je od Raiffeisen Bank pouze eKonto Prémium, avšak k jeho získání jsou 

nutné podmínky, o kterých jsem se jiţ zmínila výše. 

4.2. Srovnání spořicích účtů 

Pro srovnání spořicích účtů jsem si vybrala následující produkty: 

- Spořicí účet (ČSOB), 

- Spořicí účet Genius II (GE Money Bank), 

- Efektkonto Prémium (Raiffeisen Bank). 

V této části kapitoly uvádím výhody jednotlivých spořicích účtů. Poté následuje 

přehled základních parametrů spořicích účtů vybraných bank, které jsem uspořádala do 

tabulky 5. 

Výhody Spořicího účtu od ČSOB: 

- bezpečné uloţení finančních prostředků, 

- vedení účtu zdarma (vč. zasílání výpisů), 

- moţnost vkládání peněz kdykoliv a v libovolné výši, 

- dostupnost peněz v případě potřeby, 

- moţnost vedení účtu v cizích měnách. [10] 

Výhody Spořicího účtu Genius II od GE Money Bank: 

- úroková sazba 1,6 % p. a., 

- okamţitý a snadný přístup k vašim penězům přes Internet Banku, 

- automatické převody z běţného účtu na spořicí účet Genius II a zpět, 

- zaloţení, vedení i zrušení spořicího účtu Genius II je zdarma, 

- váš vklad je ze zákona pojištěn, 

- účet se zakládá na dobu neurčitou, bez termínů a výpovědních lhůt. [22] 

Výhody Efektkonta Prémium od Raiffeisen Bank: 

- výhodné úročení, 

- prostředky na účtu máte kdykoliv k dispozici, bez výpovědní lhůty, 

- zřízení a vedení účtu zdarma, 

- příchozí tuzemské platby zdarma, 

- hotovostní transakce, 
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- bez nutnosti vedení běţného účtu, 

- pojištění vkladů ze zákona, 

- ovládání účtu přes internet a po telefonu, 

- moţnost vydání platební karty. [23] 

Následující tabulka 5 obsahuje přehled základních parametrů spořicích účtů 

vybraných bank. 

Tabulka 5: Základní parametry vybraných spořicích účtů 

Název poloţky 
Spořicí účet 

(ČSOB) 

Spořicí účet Genius II 

(GE Money Bank) 

Efektkonto Prémium 

(Raiffeisen Bank) 

Zřízení a vedení 

účtu 
zdarma zdarma zdarma 

Minimální 

zůstatek/vklad 
5 000 Kč 200 Kč 5 000 Kč 

Elektronické 

bankovnictví 
zdarma zdarma zdarma 

Výpisy z účtu zdarma zdarma zdarma 

Úroková sazba 1,10 % p. a. 1,6 % p. a. 1,6 % p. a. 

Zdroj: [16, 17, 18, 19, 20, 21] 

Tabulka 5 ukazuje, ţe mezi jednotlivými spořicími účty není významný rozdíl. 

Za nejvýhodnější spořicí účet bych označila Spořicí účet Genius II od GE Money Bank, 

který má společně s Efektkontem Prémium od Raiffeisen Bank poměrně vysokou 

úrokovou sazbu. Navíc má nejniţší minimální zůstatek/vklad. Spořicí účet od ČSOB se 

jeví jako nejméně výhodný, protoţe má nejniţší úrokovou sazbu. Není to ale moc 

podstatné, protoţe se liší pouze o 0,5 %. 

4.3. Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů 

V této části kapitoly se zabývám srovnáním neúčelových spotřebitelských úvěrů. 

Vybrala jsem tyto produkty: 

- Půjčka na cokoliv (ČSOB), 

- Expres půjčka (GE Money Bank), 

- Rychlá půjčka (Raiffeisen Bank). 
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V tabulce 6 uvádím základní parametry těchto půjček. 

Tabulka 6: Základní parametry vybraných neúčelových spotřebitelských úvěrů 

Název 

poloţky 

Půjčka na cokoliv 

(ČSOB) 

Expres půjčka (GE 

Money Bank) 

Rychlá půjčka 

(Raiffeisenbank) 

Výše 

půjčky 
20 000 Kč - 600 000 Kč 30 000 Kč - 600 000 Kč 20 000 Kč - 500 000 Kč 

Doba 

splácení 
1 rok - 7 let 2 roky - 8 let půl roku - 6 let 

Úroková 

sazba 
od 10,9 % p. a. od 5,70 % p. a. od 7,8 % p. a. 

Zdroj: [11, 17, 19, 21, 24] 

Pro názornost srovnám vybrané úvěry na modelovém příkladu. Zvolila jsem si výši 

půjčky 300 000 Kč na dobu 5 let. Tyto vstupní údaje jsem zadala do úvěrových kalkulaček 

příslušných bank. 

Tabulka 7 uvádí výsledné hodnoty tohoto příkladu. 

Tabulka 7: Srovnání výsledných hodnot neúčelových spotřebitelských úvěrů 

Název poloţky 
Půjčka na cokoliv 

(ČSOB) 

Expres půjčka (GE 

Money Bank) 

Rychlá půjčka 

(Raiffeisenbank) 

Výše půjčky 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 

Doba splácení 5 let 5 let 5 let 

Měsíční splátka 6 508 Kč 6 582,73 Kč 6 725 Kč 

RPSN od 12,71 % 13,4 % 13,8 % 

Výše přeplacené 

částky 
90 480 Kč 94 963,80 Kč 103 500 Kč 

Zdroj: [25, 26, 27] 

Na základě údajů v tabulce 6 se jako nejvýhodnější jeví Expres půjčka od GE 

Money Bank, která má nejniţší úrokovou sazbu. Z tabulky 7 je však zřetelně vidět, 

ţe nejvýhodnější ve všech směrech je Půjčka na cokoliv od ČSOB. Má nejniţší měsíční 

splátku i výši konečné částky. Za nejméně výhodnou můţeme povaţovat Rychlou půjčku 

od Raiffeisen Bank, která má nejen nejvyšší měsíční splátku, ale i hodnotu přeplacené 

částky. Výše konečné částky Rychlé půjčky je aţ o 13 020 Kč vyšší neţ u Půjčky 

na cokoliv. 
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5. Závěr 

Tato bakalářská práce byla věnována bankovním produktům Československé 

obchodní banky, a. s. a jejich analýze. Na začátku této práce jsem vám představila 

Československou obchodní banku, a. s., věnovala jsem se její charakteristice, historii, 

i jejímu celkovému profilu. 

V další kapitole jsem popsala konkrétní bankovní produkty, které banka nabízí 

svým klientům. Zaměřila jsem se na vkladové a úvěrové produkty určené občanům.  

Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala jiţ samotnou analýzou těchto produktů. Zaměřila jsem 

se na srovnání vybraných kont, spořicích účtů a neúčelových spotřebních úvěrů. Tyto 

produkty jsem srovnávala v rámci tří bank. 

Z vybraných kont vyšlo jako vítězné Konto Genius Active od GE Money Bank, 

které za únosný měsíční poplatek nabízí většinu sluţeb zdarma. Poraţeným, čili absolutně 

nevýhodným se stalo eKonto od Raiffeisen bank, které má jak vysoký měsíční poplatek, 

tak zpoplatněny téměř veškeré sluţby. Pokud tedy nesplňujete podmínky věrnostních 

výhod eKonta (Extra, Prémium), nedoporučuji si zakládat účet u této banky. ČSOB se 

svým Aktivním kontem se v tomto směru stala neutrální. 

V další části čtvrté kapitoly jsem srovnávala vybrané spořicí účty. Mezi 

jednotlivými účty nebyl významný rozdíl. Přesto jako nejvýhodnější bych určila opět 

produkt od GE Money Bank, a to Spořicí účet Genius II. Nabízí poměrně vysokou 

úrokovou sazbu a má nejniţší nároky na minimální zůstatek/vklad. Spořicí účet od ČSOB 

povaţuji za nejméně výhodný, jelikoţ má nejniţší úrokovou sazbu. 

V poslední části jsem hodnotila neúčelové spotřebitelské úvěry. Velice mne 

překvapila banka ČSOB, která si prozatím nevedla moc dobře, ale co se týče úvěrů, nabízí 

jednoznačně nejlepší produkt. Její Půjčka na cokoliv má nejniţší měsíční splátku a také 

nejniţší částku, kterou nakonec zaplatíte. Naopak Rychlá půjčka od Raiffeisen Bank se 

zařadila mezi nejméně výhodné produkty. Má nejen nejvyšší měsíční splátku, ale také 

hodnotu přeplacené částky, která je opravdu vysoká. 

Cílem této práce bylo popsat a zhodnotit nabízené produkty ČSOB s produkty 

jiných bank. Produktů, které banky nabízí, je opravdu velké mnoţství a vzhledem 

k narůstající poptávce jich bude podle mne nadále přibývat. Není vţdy snadné vybrat pro 
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nás ten nejvýhodnější produkt, rozhodně ale stojí za to pečlivě zváţit, i kdyţ to bude určitě 

časově náročné, kterou banku si pro který produkt vybereme. Jak jsem při zpracování mé 

bakalářské práce zjistila, klient by neměl veškeré své potřeby vztahovat na jednu banku 

(většinou tu, u níţ má vedený běţný účet), ale posuzovat produkty různých bank 

a následně vybrat ten nejvýhodnější. 
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Přílohy 

Příloha 1: Základní informace o společnosti ČSOB, a. s. [7, 8] 

 

  

Obchodní firma Československá obchodní banka, a. s. 

Sídlo Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

Právní forma akciová společnost 

Registrace 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B 

XXXVI, vloţka 46 

Den zápisu 21. prosinec 1964 

Předmět podnikání banka 

Orgán dohledu 
Česká národní banka (ČNB), Na Příkopě 

28, 115 03 Praha 1 

Identifikační číslo 00001350 

DIČ 
CZ00001350 (od 1. 1. 2009: 

CZ699000761) 

Kód banky 0300 

SWIFT CEKOCZPP 

Internetová adresa www.csob.cz 

Telefonické spojení +420 224 111 111 

E-mail info@csob.cz 

Akcie 

292 750 000 ks kmenové akcie na jméno 

v zaknihované podobě ve jmenovité 

hodnotě 20,- Kč 

Výše základního kapitálu zapsaného v 

obchodním rejstříku 
5 855 000 000 Kč 

Výše splaceného základního kapitálu 5 855 000 000 Kč 

Údaje o nabytí vlastních akcií ČSOB nedrţí vlastní akcie 

Údaje o zvýšení základního kapitálu 

od posledního uveřejnění 

základní kapitál nebyl od posledního 

uveřejnění zvýšen 
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Příloha 2: Organizační struktura ČSOB, a. s. [13] 

 


