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Anotace 

Bakalářská práce na téma „Analýza bankovních produktů pro studenty“ je zaměřena na 

rozbor a porovnání studentských účtů a úvěrů. Cílem práce je popsat a porovnat sazebníky 

poplatků, úrokové sazby, výhody a nevýhody vybraných produktů u vybraných 

bankovních institucí a rovněž vytipovat nejvýhodnější a nejlevnější studentský účet a úvěr. 

Součástí práce bude vyhodnotit nejpoužívanější studentský účet. Informace získám 

prostřednictvím elektronického dotazování. Práce se také zaobírá historií a profilem 

jednotlivých bankovních institucí. Výsledkem práce je zhodnocení vybraných bankovních 

produktů pro rok 2012. Vybranými bankovními institucemi jsou Komerční banka, 

UniCredit Bank, ČSOB, Česká spořitelna, GE Money Bank a Volksbank. 

Klíčová slova: analýza, banka, bankovní produkt, sazebník, úvěr, účet, kontokorent, 

studentské konto,  

 

Annotation 

Thesis on the topic „Analysis of banking products for students“ is devoted to analysis and 

comparison of student accounts and credits. The aim is to describe and compare the tariffs 

of fees, interest rates, advantages and disadvantages of selected products in selected 

banking institutions and also identify the best student account and credit. The work will be 

most used to assess student account . I get information through electronic polling. The 

paper also discusses the history and profile of individual banks. Result of this work is to 

evaluate selected products for 2012. The selected banking institutions are Commercial 

Bank, UniCredit Bank, CSOB , the Czech Savings Bank, GE Money Bank and Volksbank. 

Keywords: analysis , bank, banking product , tariff, credit , account, overdraft , student 

account 
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1 Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila analýzu bankovních produktů pro studenty. 

Téma jsem si zvolila z toho důvodu, protože oblast bankovnictví se stala nedílnou součástí 

života každého z nás zejména v dnešní době. Myslím si, že vybrané téma je v současné 

době hodně aktuální a to proto, že lidé si půjčují stále více finančních prostředků, a to buď 

u bankovních, nebo nebankovních institucí. Uzavření studentského úvěru bývá nejčastěji 

z důvodu platby za školné či nákupu školních pomůcek (notebook). 

Studentská půjčka v Čechách neznamená to samé co v zahraničí. V zahraničí na západní 

straně mají jiné zkušenosti se studentskými úvěry, které jsou využívány spolu se státní 

podporou, a tak jsou zajištěny proti neschopnosti splácení. Z toho vyplývá, že tyto úvěry 

jsou výhodnější a dostupnější. Hlavní důvod využívání studentských úvěrů v zahraničí je 

ten, že na západě je běžné platit si za studium. V posledních letech Česká republika zavádí 

reformu školství, což bude do budoucna znamenat zavedení školného, a proto jsem se 

rozhodla zabývat se tímto tématem.  

Cílem bakalářské práce je porovnání jednotlivých bankovních institucí, které nabízejí 

výhodné produkty pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, které slouží 

především k čerpání finančních prostředků spojené se studiem, ale také s možností čerpání 

finančních prostředků bez prokázání účelu.  

Na závěr vyhodnotím  nejvýhodnější a nejlevnější bankovní produkty pro studenty dle 

podmínek pro rok 2012. Nejčastěji využívaný studentský účet zjistím pomocí 

elektronického dotazování. Dotazování budou mí kolegové. Vybranými bankovními 

institucemi jsou Komerční banka, UniCredit Bank, Československá obchodní banka, Česká 

spořitelna, GE Money Bank a Volksbank.   
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2 Charakteristika bankovních produktů pro studenty 

 

V tržní ekonomice jsou banky považovány za nejdůležitější finanční instituce, a proto je 

jim věnovaná určitá pozornost. Banka je finanční instituce poskytující služby. Její hlavní 

činností je shromažďování peněžních prostředků, které formou úvěrů dává k dispozici 

ostatním subjektům. Nabízí mnoho dalších služeb, zejména v oblasti platebního styku. 

Zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, je banka definována jako akciová společnost se 

sídlem v České republice, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry. 

K provozování těchto činností má bankovní licenci. [1] 

Chceme-li čerpat finanční prostředky, potřebujeme mít u bankovní instituce založený 

běžný účet. Běžný účet je základním finančním produktem pro hospodaření s našimi 

financemi. Veškeré banky tento běžný účet nabízí a to jak pro soukromou, tak 

podnikatelskou sféru. Splněním všech požadavků, které si stanoví bankovní instituce, smí 

student čerpat úvěr či kontokorentní úvěr. Úvěr představuje poskytování peněžních 

prostředků věřitelem dlužníkovi, který je povinen společně s jistinou zaplatit bankou 

stanovený procentní úrok. Úvěry můžeme členit z hlediska doby splatnosti na dlouhodobé, 

střednědobé a krátkodobé. Kontokorentní úvěr je služba, kterou lze využít převážně u 

všech tuzemských bank. Je to předem schválená krátkodobá půjčka, kterou lze čerpat na 

základě bonity klienta. Liší se od půjčky tím, že peněžní prostředky lze čerpat až 

v okamžiku, kdy je zůstatek na účtu klienta nulový. Tento typ úvěru lze čerpat opakovaně, 

a to až do výše schváleného limitu. Kontokorentní úvěr je úročen speciální úrokovou 

sazbou.  

2.1 Komerční banka, a. s.  

 

Komerční banka byla založena jako státní instituce v roce 1990. V roce 1992 byla změněna 

na akciovou společnost. Akcie komerční banky jsou připuštěny k záznamu na Burze 

cenných papírů Praha i v RM-Systému již od jejich vzniku. V roce 2001 koupila státní 

60% podíl v Komerční bance Société Générale. Société Générale je mezinárodní retailová 

bankovní skupina, která je jednou z největších finančních skupin v eurozóně. Součástí 

rozvoje retailových aktivit spočíval v nákupu zbývajícího 60 % podílu v Modré pyramidě 

v roce 2006, kterým Komerční banka získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební 

spořitelnou v České republice. [2]  
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Komerční banka, a. s. nabízí tyto produkty pro studenty: 

 Studentský účet G2.2, 

 úvěr Gaudeamus. 

2.1.1 Studentský účet G2.2 

 

Tento účet je určen mladým lidem ve věku 15 – 19 let, studentům od 20 do 30 let pokud 

studují denní/prezenční studium a rovněž absolventům vysokých škol, pokud jejich 

studium bylo ukončeno maximálně před rokem. [3] 

2.1.2 Úvěr Gaudeamus 

 

Tento typ úvěru je určen občanům ČR, kteří studují na vysoké škole, vyšší odborné škole, 

ale také na střední škole v ČR nebo v zahraničí. Úvěr Gaudeamus je účelový nebo 

bezúčelný úvěr, ze kterého lze čerpat finanční prostředky od 20 000 Kč do 600 000 Kč. 

Studentský úvěr Gaudeamus je výhradně určen na osobní, nikoliv na podnikatelské 

potřeby. Příkladem je úhrada školného, koupě počítače či školních pomůcek. [4] 

2.2 UniCredit Bank Czech republic, a. s.  

 

Počátky této bankovní instituce sahají až do roku 1473 důsledkem založení bankovního 

domu Rolo Banca. Novodobá historie je spojena se sloučením devíti velkých italských 

bank. V roce 2005 byla spojena s německou skupinou HVB. Nadále byla v roce 2007 

spojena se skupinou Capitalia, což je třetí největší italská bankovní skupina. Tímto 

spojením upevnila své postavení na jednom z nejdůležitějších trhů v Itálii. [5] 

UniCredit Bank, a. s. nabízí tyto produkty pro studenty: 

 Studentské konto,  

 studentskou půjčku.  

2.2.1 Studentské konto 

 

Studentské konto mohou využívat studenti denního studia na vysokých, vyšších 

odborných, středních a jazykových školách. Nutností je doložit potvrzení o studiu ke dni 

31. 10. v daném roce. [6]   
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2.2.2 Studentská půjčka 

 

Studentskou půjčku mohou využívat studenti vysokých, vyšších odborných a jazykových 

škol ve věku od 18 do 30 let. Je určena k financování studijních potřeb například školného. 

[7]
 

2.3 Československá obchodní banka, a. s.  

 

ČSOB nebo také Československá obchodní banka působí na českém trhu jako univerzální 

banka. Byla založena v roce 1964 za účelem poskytování služeb v oblasti financování 

zahraničního obchodu. V roce 2000 banka převzala Investiční a poštovní banku IPB. Do 

roku 2007 měla banka působnost na českém i slovenském trhu. V roce 2008 byla 

slovenská pobočka ČSOB oddělena. [8] 

ČSOB, a. s. nabízí tyto produkty pro studenty: 

 ČSOB Studentské konto Plus, 

 povolené přečerpání k ČSOB Studentskému kontu Plus. 

2.3.1 ČSOB Studentské konto Plus 

 

Studentské konto Plus je určeno pro mladé a to ve věku od 15 do 28 let. Přednostmi tohoto 

běžného účtu jsou zcela zdarma výběry z bankomatů ČSOB v ČR, rovněž veškeré odchozí 

i příchozí platby a také jsou zcela zdarma poplatky, které souvisí s vedením běžného účtu. 

[9] 

2.3.2 Povolené přečerpání k ČSOB Studentskému kontu Plus 

 

Majitel účtu ČSOB Studentské konto Plus má možnost získat úvěrový limit do maximální 

výše 20 000 Kč, který umožňuje studentům například finanční nezávislost. Jestliže klient 

vyrovná zápornou částku na účtu do 12 měsíců, poté se povolené přečerpání automaticky 

obnoví. [10] 
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2.4 Česká spořitelna, a. s.  

 

Historie této banky spadá až do roku 1825, ve kterém zahájila činnost Spořitelna česká, což 

je nejstarší předchůdce České spořitelny. V roce 1992 se stala akciovou společností. V roce 

2000 se stala Česká spořitelna členem Erste group, což je jedna z předních poskytovatelů 

finančních služeb ve střední a východní Evropě. Česká spořitelna je moderní bankou, která 

se orientuje na drobné klienty, malé a střední firmy a také na města a obce. V roce 2011 

byla Česká spořitelna vyhlášená v soutěži Fincentrum nejdůvěryhodnější bankou roku. 

[11] 

  

  

 

Česká spořitelna, a. s. nabízí tyto produkty pro studenty: 

 Osobní účet ČS Student, 

 kontokorent k osobnímu účtu ČS Student, 

 půjčku na studium pro studenty vysokých škol, 

 chytrou kartu ČS pro studenty. 

2.4.1 Osobní účet ČS Student 

 

Česká spořitelna nabízí osobní účet ČS Student pro všechny studenty prezenčního studia 

ve věku od 15 do 30 let. [12] 

2.4.2 Kontokorent k osobnímu účtu ČS Student 

 

Kontokorent k osobnímu účtu ČS Student je určen pro studenty vysokých škol, studenty 

vyšších odborných škol a pro studenty středních škol. Podmínkou je prezenční studium. 

[13] 

 

  

Obrázek 1: Ocenění banky    Zdroj: [11] 



Petra Sluková – Analýza bankovních produktů pro studenty 
 

2012 Stránka 6 
 

2.4.3 Půjčka na studium pro studenty vysokých škol 

 

Půjčka na studium je určena studentům starším 18 let s trvalým pobytem v České 

republice. Klienti musí být studenti denního/prezenčního studia na vysoké škole v České 

republice nebo v zahraničí. Půjčku mohou rovněž využívat studenti navazujícího 

magisterského či doktorandského studia, ale také i osoby studující kombinovaně (dálkově).
 

[14] 

2.4.4 Chytrá karta ČS pro studenty 

 

Chytrá karta pro studenty je určena studentům, kteří chtějí výhodně nakupovat a 

objednávat přes telefon a za provedené nákupy získávat výhody a slevy. [15] 

2.5 GE Money Bank, a. s.  
 

Společnost GE Money Bank byla založena v roce 1892. S jejím založením je spojen 

vynálezce Thomas Alva Edison, kdy ve výše uvedeném roce spojil svoji společnost Edison 

General Electric Company a Thomas-Houston Electric 

Company, čímž vznikla General Electric Company (GE). GE 

byla u prvního televizního přenosu i při vstupu prvního 

člověka na měsíc. GE si vybudovala za 100 let své existence 

profil nejobdivovanější, nejrespektovanější a nejinovativnější 

společnosti světa. Mezi zajímavosti této společnosti patří 

například první televizní přenos, který uskutečnila GE v roce 

1940 v New Yorku, Neil Armstrong vstoupil na Měsíc v botách, které byly vyrobeny 

z gumy v GE a také, že se poprvé logo GE objevilo v roce 1896 v srdci větráku. [16] 

 

GE Money Bank, a. s. nabízí tyto produkty pro studenty: 

 Účet Genius Student, 

 flexikredit. 

  

Obrázek 2: Thomas Alva 

Edison, Zdroj: [16]
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2.5.1 Genius Student 

 

Účet genius student nabízí zřízení a vedení účtu zdarma pro studenty ve věku od 15 do 27 

let. Banka vyžaduje pouze dvakrát doložit potvrzení o studiu a to ve 20 a 24 letech. Pokud 

student nepředloží potvrzení ve stanovených podmínkách nebo dovrší věku 27 let, účet 

genius je automaticky převeden na výhodný účet Genius Active se zanecháním čísla účtu. 

[17] 

2.5.2 Flexikredit 

 

Flexikredit představuje kontokorentní úvěr, ze kterého mohou studenti čerpat finanční 

prostředky ve výší od 2 000 Kč do 10 000 Kč. [18] 

2.6 Volksbank CZ, a. s.  

 

Volksbank se vyznačuje jako univerzální obchodní banka, která nabízí široký okruh 

produktů v oblasti drobného i podnikového bankovnictví. Tato bankovní instituce si 

získala na českém trhu pevnou pozici mezi středními a malými bankovními domy. 

Obchodní strategie Volksbank je zaměřena především na klienta a na jeho požadavky. [19] 

Volksbank CZ, a. s. nabízí tyto produkty pro studenty: 

 Free konto pro studenty, 

 kontokorentní úvěr k osobnímu účtu Free konto. 

2.6.1 Free konto pro studenty 

 

Free konto slouží studentům ve věku od 15 do 26 let. Účet mohou využívat studenti 

studující v ČR nebo v zahraničí a rovněž jej mohou využívat zahraniční studenti 

z členských zemí Evropské unie studující v ČR. Vedení účtu je pro studenty zcela zdarma. 

[20] 

2.6.2 Kontokorentní úvěr k osobnímu účtu Free konto 

 

Studenti vysokých a vyšších odborných škol mohou čerpat finanční prostředky od       

5 000 Kč do 20 000 Kč. Výše částky se stanovuje na základě typu a ročníku studia. [21]  
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3 Studentské účty 

 

Studentský účet plní stejné funkce jako účet běžný, ale s řadou výhod. Z vybraných 

studentských účtů je možno čerpat úvěr nebo kontokorentní úvěr, který slouží 

k financování potřeb spojených se studiem. V této kapitole se zaměřím na podrobnou 

charakteristiku jednotlivých bankovních produktů vybraných bankovních institucí.  

3.1 Komerční banka, a. s. 

 

Komerční banka, a. s. má široký sortiment bankovních produktů. Níže je uvedený 

podrobný popis a charakteristika vybraných bankovních produktů pro studenty.  

 

3.1.1  Studentský účet G2.2 

 

Kromě běžného účtu v Kč a měsíčního výpisu zasílaného v elektronické podobě balíček 

G2.2 nabízí: 

 Mezinárodní debetní Embosovanou kartu s cestovním pojištěním, 

 kanál přímého bankovnictví – internetové bankovnictví Moje Banka, telefonní 

bankovnictví Expresní linka KB a mobilní bankovnictví Mobilní banka, 

 veškeré příchozí transakce v Kč na běžný účet v Kč.  

Výhodami G2.2 balíčku jsou: 

 Vlastník G2.2 účtu může získat v září 333 Kč, jestliže alespoň jednou za měsíc 

během celého roku zaplatí kartou nebo dobije mobil v bankomatu KB nebo zašle 

peníze pomocí služby internetového bankovnictví Moje Banka, 

 možnost získání bonusu ve výši 200 Kč při prvním založení balíčku, po předložení 

platného průkazu ISIC, 

 majitelům účtu G2.2 nabízí firma STUDENT AGENCY slevy na au pair pobyty 

nebo na pracovní pobyty a také na studium v zahraničí, 

 dále vlastníkům tohoto účtu přináší výhody vzdělávací agentura Tutor, která nabízí 

vzdělávací a jazykové kurzy se slevou. [3] 
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Tabulka 1: Sazební poplatky studentského účtu G2.2 

Položka Částka v Kč 

Příchozí platba z KB 0 Kč 

Příchozí platba z jiné banky 0 Kč 

Odchozí platba do KB 6 Kč 

Odchozí platba do jiné banky 6 Kč 

Poplatek za vystavení karty 0 Kč 

Poplatek za vedení karty (za měsíc) 0 Kč 

Vedení účtu 0 Kč (15-25 let), 68 Kč (26-30let) 

Změna PIN 50 Kč 

Výběr z bankomatu KB 5 Kč 

Výběr z jiného bankomatu 35 Kč 

Výběr na pobočce 60 Kč 

Trvalý příkaz/inkaso 0 Kč 

Zrušení/změna 0 Kč 

Cena za trvalý příkaz 6 Kč  

Cena za inkaso 6 Kč 

Úroková míra (p. a.) % 0 % 

           Zdroj: [22] 

 

3.1.2 Úvěr Gaudeamus 

 

Úvěr Gaudeamus umožňuje čerpat finanční prostředky a to od 20 000 Kč do 600 000 Kč. 

Studentům vysokých škol nebo vyšších odborných  škol umožňuje použít úvěr na cokoliv, 

ostatní studenti smí prostředky použít pouze na úhradu školného. Maximální doba 

splatnosti úvěru je 10 let. Úvěr lze splácet pouze z běžného účtu založeného u KB, 

například konto Gaudeamus. Výhodou úvěru je možnost odkladu splácení jistiny u 

vybraných typů studia, tedy během studia se splácí pouze úrok. Při využití této možnosti je 

maximální částka úvěru 150 000 Kč. Odklad splátek platí pouze pro studenty vyšších 
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odborných škol a vysokých škol. Jestliže nemá žadatel pravidelný příjem, vyžaduje banka 

ručení třetí osobou. 
 

Výhody úvěru Gaudeamus: 

 Možnost financování školného či jiných výdajů, které jsou spojeny se studiem, 

 možnost odkladu splátek po dobu studia, 

 rozložení splátek na dobu, která nám vyhovuje, 

 zvolit si den splátky, který nám vyhovuje, 

 předčasné splácení úvěru bez poplatků.  

Podmínky založení úvěru Gaudeamus: 

Nezbytností je předložit dva doklady totožnosti občanský průkaz a například cestovní pas. 

Doložit podklady, které se vztahují k typu zajištění úvěru. [4] 

Tabulka 2: Základní parametry úvěru Gaudeamus 

Položka Částka v Kč 

Zpracování úvěru zdarma 

Minimální výše úvěru 20 000 Kč 

Maximální výše úvěru 600 000 Kč 

Maximální doba splácení (měsíce) 120 měsíců 

Úroková sazba (p. a.) % 8 % 

Vedení úvěru (za měsíc) 50 Kč 

            Zdroj: [25] 

3.2 UniCredit Bank Czech republic, a. s. 

 

UniCredit Bank, a. s. má široký sortiment bankovních produktů. Níže je uvedený podrobný 

popis a charakteristika vybraných bankovních produktů pro studenty.  

3.2.1 Studentské konto 

 

Studentské konto nabízí: 

 Finanční nezávislost pro studenty,  
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 produkty přímého bankovnictví – Online Banking a GSM Banking, 

 ke studentskému kontu náleží elektronická debetní karta, 

 možnost získání studentské půjčky.  

Výhodami studentského konta jsou: 

 Veškeré výběry z bankomatu UniCredit Bank v ČR a v zahraničí zdarma, 

 zasílání čtvrtletního výpisu českou poštou, 

 možnost zřídit kontokorentní úvěr pro klienty starší 18 let,  

 náhrada výdajů mezinárodní studentské karty ISIC jednou po dobu trvání 

studentského konta. [6] 

Tabulka 3: Sazební poplatky studentského konta 

 Položka Částka v Kč 

Příchozí platba z UniCredit Bank 0 Kč 

Příchozí platba z jiné banky 6 Kč 

Odchozí platba do UniCredit Bank 3 Kč 

Odchozí platba do jiné banky 6 Kč 

Poplatek za vystavení karty 0 Kč 

Poplatek za vedení karty (za měsíc) 0 Kč 

Vedení účtu 19 Kč 

Změna PIN Neposkytují 

Výběr z bankomatu UniCredit Bank 0 Kč i v zahraničí 

Výběr z jiného bankomatu 30 Kč (jednou za měsíc zdarma) 

Výběr na pobočce 55 Kč 

Trvalý příkaz/inkaso 0 Kč 

Zrušení/změna 0 Kč 

Cena za trvalý příkaz 6 Kč 

Cena za inkaso 6 Kč 

Úroková míra (p. a.) % 0,5 % 

           Zdroj: [22] 
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3.2.2 Studentská půjčka 

 

Studentská půjčka slouží výhradně k financování studentských potřeb. Minimální výše 

úvěru je 50 000 Kč a maximální výše úvěru je 150 000 Kč. Po dobu studia je možno 

splácet pouze úrok a nemá – li klient pravidelný příjem, vyžaduje banka zajištění úvěru 

například ručením třetí osobou.  

Výhody studentské půjčky: 

 Umožňuje studentům finanční nezávislost, 

 klient nemusí mít svůj pravidelný příjem, 

 student má možnost odložit si splátky jistiny po dobu studia.  

Podmínky založení studentské půjčky: 

Jedná se o účelový úvěr, tudíž musí být uveden předmět financování. [7] 

 

Tabulka 4: Základní parametry studentské půjčky 

Položka Částka v Kč 

Zpracování úvěru Zdarma 

Minimální výše úvěru 50 000 Kč 

Maximální výše úvěru 150 000 Kč 

Maximální doba splácení (měsíce) 120 měsíců 

Úroková sazba (p. a.) % 10,30 % 

Vedení úvěru (za měsíc) 50 Kč 

                      Zdroj: [25] 
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3.3 Československá obchodní banka, a. s. 

 

Československá obchodní banka, a. s. má široký sortiment bankovních produktů. Níže je 

uvedený podrobný popis a charakteristika vybraných bankovních produktů pro studenty. 

3.3.1  Studentské konto Plus 

 

Studentské konto Plus nabízí: 

 Běžný účet v Kč spolu s měsíčním zasíláním výpisů a to poštou nebo elektronicky, 

 při zřízení studentského konta Plus student obdrží mezinárodní platební kartu VISA 

Classic Student, 

 klient má možnost přečerpat účet do výše 20 000 Kč, 

 veškeré tuzemské příchozí i odchozí platby jsou zdarma, 

 veškeré výběry z bankomatu ČSOB v ČR jsou rovněž zdarma.  

Výhodami studentského konta Plus jsou: 

 Klient má možnost využít kontokorentní úvěr ve výši 20 000 Kč, 

 při zřízení klient dostane embosovanou platební kartu s neomezeným počtem 

výběrů z bankomatů ČSOB v ČR, 

 potvrzení o studiu klient předloží pouze jednou za celou dobu studia na příslušné 

škole, 

 jestliže klient žádá o přečerpání účtu, musí dokládat potvrzení o studiu vždy. [9] 
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Tabulka 5: Sazební poplatky studentského konta Plus 

 Položka Částka v Kč 

Příchozí platba z ČSOB 0 Kč 

Příchozí platba z jiné banky 0 Kč 

Odchozí platba do ČSOB 0 Kč 

Odchozí platba do jiné banky 0 Kč 

Poplatek za vystavení karty 0 Kč 

Poplatek za vedení karty (za měsíc) 0 Kč 

Vedení účtu 0 Kč 

Změna PIN 0 Kč 

Výběr z bankomatu ČSOB 0 Kč 

Výběr z jiného bankomatu 35 Kč 

Výběr na pobočce 60 Kč 

Trvalý příkaz/inkaso 0 Kč 

Zrušení/změna 6 Kč 

Cena za trvalý příkaz 0 Kč 

Cena za inkaso  6 Kč 

Úroková míra (p. a.) % 0,01 % 

           Zdroj: [22] 

Poznámka: Při dosažení věku 19 let je měsíční poplatek za vedení účtu 40 Kč pokud se nedoloží potvrzení o 

studiu.  

3.3.2 Povolené přečerpání k ČSOB Studentskému kontu Plus 

 

Výhody povoleného přečerpání: 

 Zúročena bude pouze čerpaná částka, 

 při nedostatku peněžních prostředků na účtu klient nemusí mít obavy 

z neprovedené transakce, 

 možnost získat peněžní prostředky na nečekanou finanční situaci.  
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Podmínky založení povoleného přečerpání: 

Klient musí být studentem denního studia na vysoké nebo vyšší odborné škole v České 

republice. Povolené přečerpání může využívat student ve věku od 18 do 28 let, je-li 

občanem české nebo slovenské republiky a musí mít zřízené Studentské konto Plus. [10]
 

Tabulka 6: Základní parametry povoleného přečerpání ke studentskému kontu Plus
 

Položka Částka v Kč 

Zpracování úvěru Zdarma 

Minimální výše úvěru - 

Maximální výše úvěru 20 000 Kč 

Maximální doba splácení (měsíce) 12 měsíců 

Úroková sazba (p. a.) % 17,90 % 

Vedení úvěru (za měsíc) Zdarma 

           Zdroj: [25] 

3.4 Česká spořitelna, a. s.  

 

Česká spořitelna, a. s. má široký sortiment bankovních produktů. Níže je uvedený 

podrobný popis a charakteristika vybraných bankovních produktů pro studenty. 

3.4.1  Osobní účet ČS Student 

 

Osobní účet ČS Student nabízí: 

 Zcela zdarma vedení účtu a k němu měsíční elektronický výpis, 

 student také získá mezinárodní platební kartu, 

 umožňuje přístup k účtu 24 hodin denně, 

 veškeré výběry z bankomatů České spořitelny zdarma, 

 student může získat mini kontokorent v maximální výši 1 000 Kč, který mohou 

využívat studenti starší 18 let.  

Výhody osobního účtu ČS Student: 

 Umožňuje přístup k účtu 24 hodin denně pomocí internetu či mobilu, 

 veškeré výběry v hotovosti zdarma,  
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 možnost získat k tomuto účtu půjčku na studium, 

 každoroční příspěvek 200 Kč na ISIC kartu. [12] 

Tabulka 7: Sazební poplatky studentského účtu ČS Student 

 Položka Částka v Kč 

Příchozí platba z ČS 5 Kč 

Příchozí platba z jiné banky 7 Kč 

Odchozí platba do ČS 0 Kč 

Odchozí platba do jiné banky 4 Kč 

Poplatek za vystavení karty 0 Kč 

Poplatek za vedení karty (za měsíc) 0 Kč 

Vedení účtu 0 Kč 

Změna PIN 6 Kč 

Výběr z bankomatu ČS 0 Kč 

Výběr z jiného bankomatu 40 Kč 

Výběr na pobočce 65 Kč 

Trvalý příkaz/inkaso 0 Kč 

Zrušení/změna 0 Kč 

Cena za trvalý příkaz 5 Kč 

Cena za inkaso 5 Kč 

Úroková míra (p. a.) % 0,01 % 

  Zdroj: [22] 

 

3.4.2  Kontokorent k osobnímu účtu ČS Student 

 

Kontokorent umožňuje studentům čerpat finanční prostředky až do stanoveného limitu. 

Čerpané finanční prostředky musí být jednou do 12 měsíců vyrovnány. Po vyrovnání 

stanoveného limitu je majiteli účtu umožněno znovu čerpat stanovenou výši.  

Výhody kontokorentního úvěru k osobnímu účtu ČS Student: 

 Student má možnost získat až 25 000 Kč bez prokázání účelu, 

 zřízení kontokorentního účtu zcela zdarma,  
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 vedení úvěru rovněž zcela zdarma.  

Podmínky založení kontokorentního úvěru: 

Nezbytností získání kontokorentního úvěru je mít založený účet ČS Student. Klient musí 

být starší 18 let. Nutností je doložit potvrzení o studiu a zahraniční studenti musí předložit 

povolení k trvalému pobytu. [13]
 

Tabulka 8: Základní parametry kontokorentního úvěru k osobnímu účtu ČS Student 

Položka Částka v Kč 

Zpracování úvěru Zdarma 

Minimální výše úvěru - 

Maximální výše úvěru 25 000 Kč 

Maximální doba splácení (měsíce) 12 měsíců 

Úroková sazba (p. a.) % 18,90 % 

Vedení úvěru (za měsíc) Zdarma 

                     Zdroj: [25] 

3.4.3 Půjčka na studium pro studenty vysokých škol 

 

Půjčka na studium umožňuje získat úvěr od 30 000 Kč do 300 000 Kč bez prokázání účelu.  

Maximální doba splatnosti úvěru je 10 let. Zvýhodněná úroková sazba je stejná po celou 

dobu splácení. Při čerpání finančních prostředků do výše 100 000 Kč banka vyžaduje 

zajištění úvěru například třetí osobou. 
 

Výhody půjčky na studium pro studenty: 

 Během studia lze splácet zvýhodněné splátky, 

 zřízení úvěru je zcela zdarma, 

 studentům dálkového studia je možno úvěr poskytnout bez ručitelského závazku.  

Podmínky založení půjčky na studium: 

Podmínkou získání půjčky na studium je doložit potvrzení o studiu. [14] 

  



Petra Sluková – Analýza bankovních produktů pro studenty 
 

2012 Stránka 18 
 

Tabulka 9: Základní parametry půjčky na studium pro studenty vysokých škol 

Položka Částka v Kč 

Zpracování úvěru Zdarma 

Minimální výše úvěru 30 000 Kč 

Maximální výše úvěru 300 000 Kč 

Maximální doba splácení (měsíce) 120 měsíců 

Úroková sazba (p. a.) % 8 % 

Vedení úvěru (za měsíc) 59 Kč 

           Zdroj: [25] 

3.4.4 Chytrá karta ČS pro studenty 

 

K osobnímu účtu ČS Student je možno získat chytrou kartu ČS pro studenty. Chytrá 

karta umožňuje pohodlně a výhodně nakupovat pomocí internetu nebo mobilu. Tato karta 

studentům zaručí nejnižší ceny, vybrané slevy, prodlouženou záruku na zboží a 

zvýhodněný Bonus program. Vedení této chytré karty je zcela zdarma. [15]
 

 

3.5 GE Money Bank, a. s.  

 

GE Money Bank, a. s. má široký sortiment bankovních produktů. Níže je uvedený 

podrobný popis a charakteristika vybraných bankovních produktů pro studenty. 

3.5.1 Účet Genius Student 

 

Účet Genius Student nabízí: 

 Klient získá platební kartu MasterCard Standart nebo Maestro a MasterCard 

Internet, 

 klient má možnost využívat služby přímého bankovnictví Internet Banka, Telefon 

Banka a Mobil Banka, 

 nabízí zřízení kontokorentního úvěru Flexikredit do stanovené výše 10 000 Kč.  
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Výhody účtu Genius Student: 

 Založení a vedení účtu zdarma, 

 doklad o potvrzení o studiu vyžaduje banka dvakrát po dobu studia, 

 veškeré výběru z bankomatu GE Money Bank zcela zdarma, 

 přehled o pohybech na účtu můžeme denně sledovat přes sms zprávy, 

 měsíční elektronické výpisy také zcela zdarma, 

 veškeré příchozí platby zdarma. [17] 

 

Tabulka 10: Sazební poplatky studentského účtu Genius Student 

 Položka Částka v Kč 

Příchozí platba z GE Money Bank 0 Kč 

Příchozí platba z jiné banky 0 Kč 

Odchozí platba do GE Money Bank 6 Kč 

Odchozí platba do jiné banky 6 Kč 

Poplatek za vystavení karty 0 Kč 

Poplatek za vedení karty (za měsíc) 0 Kč 

Vedení účtu 0 Kč 

Změna PIN - 

Výběr z bankomatu GE Money Bank 0 Kč 

Výběr z jiného bankomatu 40 Kč 

Výběr na pobočce 60 Kč 

Trvalý příkaz/inkaso 0 Kč 

Zrušení/změna 0 Kč 

Cena za trvalý příkaz 8 Kč 

Cena za inkaso 8 Kč 

Úroková míra (p. a.) % 0,10 % 

            Zdroj:[23] 
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3.5.2 Flexikredit 

 

Flexikredit představuje kontokorentní úvěr, ze kterého studenti mohou čerpat finanční 

prostředky ve výši od 2 000 Kč do 10 000 Kč. Po celou dobu splácení se úročí pouze 

čerpaná částka. Kontokorentní úvěr lze čerpat pomocí platební karty, Internet Banky, 

Mobil Banky, Telefonní Banky nebo výběrem na pokladně. Podmínkou kontokorentního 

úvěru je vyrovnání zůstatku na účtu do 360 dní a ponechání kladného zůstatku ve výši 500 

Kč po dobu jednoho dne. Poté je možné flexikredit opět čerpat. 
 

Podmínky založení Flexikreditu: 

Student musí být občanem české nebo slovenské republiky a starší 18 let s trvalým 

pobytem v České republice. Podmínkou je mít založený běžný účet u GE Money Bank. 

[18]
 

Tabulka 11: Základní parametry Flexikreditu
 

Položka Částka v Kč 

Zpracování úvěru Zdarma 

Minimální výše úvěru 2000 Kč 

Maximální výše úvěru 10 000 Kč 

Maximální doba splácení (měsíce) 12 měsíců 

Úroková sazba (p. a.) % 19,90 % 

Vedení úvěru (za měsíc) Zdarma 

           Zdroj: [25] 

3.6 Volksbank CZ, a. s.  

 

Volksbank CZ, a. s. má široký sortiment bankovních produktů. Níže je uvedený podrobný 

popis a charakteristika vybraných bankovních produktů pro studenty. 

3.6.1 Free konto  

 

Free konto nabízí: 

 Vedení běžného účtu s výhodnějšími úroky, 

 student získá platební kartu s cestovním pojištěním,  
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 možnost využívat službu internetového bankovnictví Internetbanking, 

 k běžnému účtu Free konto má možnost student využít kontokorentní úvěr.  

 

Výhodami Free konta jsou: 

 Možnost získání cestovního připojištění Standart, 

 zřízení trvalých příkazů, platby SIPO a povoleného inkasa zdarma.  

 

Podmínky získání Free konta: 

Nezbytností je doložit dva doklady totožnosti a to občanský průkaz a například cestovní 

pas. Student také musí doložit potvrzení o studiu. [20]
 

 

Tabulka 12: Sazební poplatky studentského účtu Free konta 

 Položka Částka v Kč 

Příchozí platba z Volksbank 0 Kč 

Příchozí platba z jiné banky 0 Kč 

Odchozí platba do Volksbank 5 Kč 

Odchozí platba do jiné banky 5 Kč 

Poplatek za vystavení karty 0 Kč 

Poplatek za vedení karty (za měsíc) 19 Kč 

Vedení účtu 0 Kč 

Změna PIN - 

Výběr z bankomatu Volksbank  4 Kč 

Výběr z jiného bankomatu 35 Kč, výběr z ČSOB 8 Kč 

Výběr na pobočce 60 Kč 

Trvalý příkaz/inkaso 0 Kč 

Zrušení/změna 0 Kč 

Cena za trvalý příkaz 6 Kč 

Cena za inkaso 6 Kč 

Úroková míra (p. a.) % 0,01 % 

           Zdroj: [24]  
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3.6.2 Kontokorentní úvěr k osobnímu účtu Free konto 

 

Čerpaná částka závisí na typu studia a na dosaženém ročníku studenta. Studenti středních a 

jazykových škol, kteří studují denní studium, mohou čerpat úvěr do výše 5 000 Kč. 

Studenti vysokých a vyšších odborných škol studující v prvním ročníku mohou čerpat 

částku do výše 10 000 Kč. Vysokoškoláci, kteří studují denní studium a jsou ve druhém 

nebo vyšším ročníku, mají možnost čerpat částku do 20 000 Kč.  

Výhody kontokorentního úvěru: 

 Představuje rezervu, kdy má student možnost jít do mínusu při nulovém zůstatku na 

svém účtu, 

 student si stanovuje sám splátky, které vyhovují jeho potřebám, 

 zřízení kontokorentního úvěru je zcela zdarma.  

Podmínky získání kontokorentního úvěru: 

Předložení dvou průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), doložit potvrzení o 

studiu do konce října daného roku. [21]
 

Tabulka 13: Základní parametry kontokorentního úvěru k osobnímu účtu Free konto 

Položka Částka v Kč 

Zpracování úvěru Zdarma 

Minimální výše úvěru 5 000 Kč 

Maximální výše úvěru 20 000 Kč 

Maximální doba splácení (měsíce) 12 měsíců 

Úroková sazba (p. a.) % 13 % 

Vedení úvěru (za měsíc) 50 Kč 

           Zdroj: [25] 
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4 Zhodnocení 

 

Výsledkem zhodnocení bude určit nejvýhodnější a nejlevnější studentský účet a úvěr pro 

studenty dle podmínek pro rok 2012. Dále vyhodnotím nejčastěji používaný studentský 

účet, který zjistím pomocí elektronického dotazování. Dotazování budou mí kolegové ze 

školy. Součástí zhodnocení bude vyčíslení nejnižší úrokové sazby, nejvyšší výnosové 

úrokové míry, nejnižších sazebních poplatků, které jsou spojeny s vedením běžného účtu a 

vyčíslení počtů bankomatů a poboček vybraných bankovních institucí jak v celé ČR, tak 

v Ostravě.  

4.1 Porovnání měsíčních poplatků za vedení studentských účtů 

vybraných bankovních institucí 

 

Tabulka 14: Poplatky za vedení studentských účtů (za měsíc) 

Název účtu Částka v Kč 

Účet G2.2 0 Kč (15 – 25 let), 68 Kč (26 – 30 let) 

Studentské konto 19 Kč 

ČSOB Studentské konto Plus  0 Kč 

Osobní účet ČS Student 0 Kč 

Účet Genius Student 0 Kč 

Free konto 0 Kč 

                Zdroj: [22], [23], [24] 

 

Československá obchodní banka účtuje poplatek za vedení účtu ve výši 40 Kč těm 

studentům, kteří nepředloží potvrzení o studiu a jsou starší 19 let. Nejvýhodnějšími 

studentskými účty jsou tedy ČSOB Studentské konto Plus, účet ČS Student, Free konto a 

Genius student. Účet G2.2 je výhodný pro studenty ve věku 15 až 25 let, kde je poplatek za 

vedení účtu nulový. Studenti ve věku 26 až 30 let platí měsíční poplatek ve výši 68 Kč, což 

je nejvyšší poplatek všech výše vybraných studentských účtů.  

Na základě výše uvedeného porovnání jsou dle aktuálních podmínek nejvýhodnější 

studentské účty ČSOB Studentské konto Plus, Osobní účet ČS Student, Genius student 

a Free konto.   
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4.2 Porovnání výnosových úrokových mír ze studentských účtů 

vybraných bankovních institucí 

 

Úroková míra nám udává procentní výnos z uložené částky na studentském účtu za rok.  

 

Graf 1: Výnosové úrokové míry         Zdroj: [22], [23], [24] 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že nejvýhodnější studentský účet s procentní úrokovou 

mírou je Studentské konto, které nabízí UniCredit Bank a činí 0,5 %. Druhý nejvýhodnější 

studentský účet je Genius Student, který nabízí GE Money Bank s 0,1 % úrokovou mírou. 

Třetí v pořadí jsou Osobní účet ČS Student nabízený Českou spořitelnou, ČSOB 

Studentské konto Plus nabízený Československou obchodní bankou a Free konto, které 

nabízí Volksbank s 0,01 % úrokem. Nejméně výhodná je v tomto případě Komerční banka 

se studentským účtem G2.2 s nulovou úrokovou mírou.  

Na základě výše uvedeného porovnání je nejvýhodnější studentský účet pro rok 2012 

Studentské konto, které nabízí UniCredit Bank.  
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4.3 Porovnání úrokových sazeb ze studentských úvěrů vybraných 

bankovních institucí 

 

Úroková sazba představuje cenu zapůjčené částky věřitelem dlužníkovi. To znamená, že 

student musí spolu s jistinou zaplatit úrok.  

 

Graf 2: Úrokové sazby v % (p. a. )                 Zdroj: [25] 

 

Z uvedeného grafu můžeme vyčíst, že nejvýhodnější je pro studenty z hlediska procentní 

úrokové sazby úvěr Gaudeamus nabízený Komerční bankou a Půjčka na studium pro 

studenty vysokých škol nabízená Českou spořitelnou s 8 % úrokem. Druhá nejvýhodnější 

je Studentská půjčka, kterou nabízí UniCredit Bank s 10,30 % úrokem. Kontokorentní úvěr 

nabízený bankovní institucí Volksbank s 13 % úrokovou sazbou je nejnižší z výše 

uvedených hodnot. Nejdražší kontokorentní úvěry nabízí GE Money Bank s 19,90 %, poté 

Česká spořitelna s 18,90 % úrokovou sazbou a Československá obchodní banka s 17,90 % 

úrokovou sazbou. Celkově jsou tedy nejméně výhodné kontokorentní úvěry, jelikož jsou 

velmi drahé a čerpaná částka není příliš vysoká.  Na základě výše uvedeného porovnání 

jsou nejvýhodnější úvěrové produkty v současné době Úvěr Gaudeamus, který nabízí 

Komerční banka a půjčka na studium pro studenty vysokých škol, kterou nabízí 

Česká spořitelna.   
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4.4 Porovnání počtů poboček a bankomatů v ČR vybraných 

bankovních institucí 

 

 

Graf 3: Počet poboček a bankomatů v ČR          Zdroj: [11], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32]  

         

 

S nejvyšším počtem poboček a bankomatů v celé České republice vyšla z výše uvedeného 

grafu Česká spořitelna. Z hlediska servisu, poradenství a dostupnosti je pro studenty 

nejvýhodnější. Průměrný počet poboček a bankomatů mají Československá obchodní 

banka, Komerční banka, GE Money Bank a nejnižší počty poboček a bankomatů mají 

UniCredit Bank a Volksbank.  

Na základě výše uvedeného porovnání je studentům nejvíce dostupná z hlediska počtu 

poboček a bankomatů Česká spořitelna.  
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4.5 Porovnání počtů poboček a bankomatů v Ostravě vybraných 

bankovních institucí 

 

 

Graf 4: Počet poboček a bankomatů v Ostravě         Zdroj: [11], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32] 

 

Nejvýhodnější bankovní institucí z hlediska počtů poboček a bankomatů v Ostravě je opět 

Česká spořitelna. Obdobně jako z předchozího grafu vychází s druhým nejvyšším počtem 

poboček a bankomatů v Ostravě Československá obchodní banka, GE Money Bank a s  

menším počtem poboček a bankomatů Komerční banka. Nejnižší počty mají opět 

UniCredit Bank a Volksbank.  

Na základě výše uvedeného porovnání je studentům v Ostravě nejvíce dostupná opět 

Česká spořitelna.  
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4.6 Porovnání poplatků za výběry z bankomatů a na pobočkách u 

vybraných bankovních institucí 

 

Tabulka 15: Poplatky za výběry z bankomatů a na pobočkách 

Bankovní 

instituce 

Komerční 

banka 

UniCredit 

Bank 

ČSOB Česká 

spořitelna 

GE Money 

Bank 

Volksbank 

Výběr 

z vlastního 

bankomatu 

5 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 4 Kč 

Výběr 

z jiného 

bankomatu 

35 Kč 30 Kč 35 Kč 40 Kč 40 Kč 35 Kč 

Výběr na 

pobočce 

60 Kč 55 Kč 60 Kč 65 Kč 60 Kč 60 Kč 

                                   Zdroj: [22], [23], [24] 

 

 Z uvedené tabulky vyplývá, že nejlevnější bankovní institucí z hlediska výběrů 

z bankomatů a na pobočkách je UniCredit Bank a nejdražší je Česká spořitelna. 

Nejvýhodnější z hlediska výběru z vlastního bankomatu je UniCredit Bank, 

Československá obchodní banka, Česká spořitelna a GE Money Bank, protože mají výběry 

z bankomatů zcela zdarma. Komerční banka a Volksbank mají výběry z vlastních 

bankomatů zpoplatněny. Výběry z jiných bankomatů a výběr na pobočkách jsou u všech 

bankovních institucí téměř ve stejné výši. Volksbank má zvýhodněný výběr z bankomatů 

ČSOB za poplatek 8 Kč. UniCredit Bank má výběr z cizího bankomatu jednou za měsíc 

zdarma. Studentům se tedy výběry z cizích bankomatů a na pobočkách nevyplatí.  

 

Na základě výše uvedeného porovnání je nejvýhodnější bankovní instituce UniCredit 

Bank. 
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4.7 Zhodnocení výsledků elektronického dotazování  

 

 

Graf 5: Počet studentů využívající studentské účty                 Zdroj: vlastní 

 

Cílem dotazování bylo zjistit nejčastěji používaný studentský účet u vybraných bankovních 

institucí. Dotazování proběhlo pomocí elektronické pošty v období měsíce března pro rok 

2012. Dotazovaných studentů bylo celkem 40, z nichž odpovědělo celkem 36 studentů 

VŠB - TUO. Otázka byla volného typu a její znění bylo následující: 

Máte založený studentský účet? Jestli ano u jaké bankovní instituce?  

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejpoužívanější studentský účet je Studentský účet G2.2, 

který nabízí Komerční banka. Druhý nejpoužívanější účet je Osobní účet ČS Student, 

který nabízí Česká spořitelna. Sedm studentů odpovědělo, že nemá založený žádný účet. 

Jeden student odpověděl, že je se svým studentským účtem nespokojen, konkrétně s účtem 

G2.2. 

Na základě výše uvedeného dotazování lze konstatovat, že nejpoužívanější bankovní 

produkt pro studenty je Studentský účet G2.2, který nabízí Komerční banka.  
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4.8 Celkové zhodnocení 

 

V následující tabulce jsou zhodnoceny nejvýhodnější a nejlevnější bankovní produkty pro 

studenty dle podmínek pro rok 2012 jednotlivých bankovních institucí.  

 

Tabulka 16: Celkové zhodnocení nejvýhodnějších a nejlevnějších bankovních produktů pro studenty 

Druh porovnání Nejvýhodnější bankovní produkt 

Měsíční poplatek za vedení účtu 
ČSOB Studentské konto Plus, osobní účet 

ČS Student, Genius student, Free konto 

Výnosové procento Studentské konto 

Úroková sazba 
Úvěr Gaudeamus, Půjčka na studium pro 

studenty vysokých škol 

Počet poboček a bankomatů v ČR Česká spořitelna – ČS Student 

Počet poboček a bankomatů v Ostravě Česká spořitelna – ČS Student 

Poplatky za výběry z bankomatů a na 

pobočkách 
Studentské konto 

Nejpoužívanější studentský účet Studentský účet G2.2 

Nejlevnější studentský účet ČSOB Studentské konto Plus 

Nejlevnější studentský úvěr 
Gaudeamus, Půjčka na studium pro 

studenty vysokých škol 

        Zdroj: vlastní 

 

Nejvýhodnější studentský účet z hlediska výše uvedených porovnání vyšel osobní účet ČS 

Student nabízený Českou spořitelnou.  

Nejvýhodnější a nejlevnější úvěrové produkty jsou Úvěr Gaudeamus nabízený 

Komerční bankou, a Půjčka na studium pro studenty vysokých škol, kterou nabízí 

Česká spořitelna. 

Nejčastěji používaným účtem je Studentský účet G2.2, který nabízí Komerční banka.  

Nejlevnější studentský účet z hlediska veškerých sazebních poplatků je ČSOB studentské 

konto Plus, které nabízí Československá obchodní banka.   



Petra Sluková – Analýza bankovních produktů pro studenty 
 

2012 Stránka 31 
 

5 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce na téma „Analýza bankovních produktů pro studenty“ bylo 

vyhodnotit nejvýhodnější, nejlevnější studentský účet a úvěr, rovněž také zjistit účet, který 

studenti využívají nejčastěji. 

Ze začátku jsem se zaměřila na charakteristiku a popis vybraných bankovních institucí 

včetně nabízených produktů pro studenty.  

V další části jsem podrobně charakterizovala jednotlivé bankovní produkty pro studenty 

spolu se sazebními poplatky a základními parametry úvěrových produktů jednotlivých 

bankovních institucí.  

V poslední části jsem zhodnotila nejvýhodnější a také nejlevnější studentský účet a úvěr, 

který jsem zjistila pomocí porovnání sazebních poplatků, výnosových úrokových mír, 

úrokových sazeb a podle počtu poboček a bankomatů vybraných bankovních institucí. 

Dále jsem zjistila nejčastěji používaný účet pro studenty, který jsem vyhodnotila na 

základě elektronického dotazování.  

Z výsledku, který je obsažen v poslední části mohu usoudit, že vybrat nejvýhodnější 

bankovní produkt je velmi složité, jelikož každý student preferuje odlišné výhody a služby, 

které chce skutečně využívat. Nejvýhodnějším studentským účtem z hlediska vybraných 

porovnání je Osobní účet ČS Student. Nejvýhodnější a nejlevnější úvěrové produkty pro 

studenty jsou Úvěr Gaudeamus a Studentská půjčka pro studenty vysokých škol a to 

z důvodů nízké úrokové sazby, vysoké finanční částky a dlouhé doby splatnosti. Pomocí 

elektronického dotazování jsem zjistila, že nejčastěji využívaným studentským účtem je 

účet G2.2. Nejlevnější studentský účet je ČSOB studentské konto Plus, jelikož jeho 

sazební poplatky za měsíc jsou nulové.  

Na závěr této práce lze konstatovat, že by se měli studenti opatrně rozhodovat s výběrem 

svého studentského účtu, popřípadě se zřízením studentského úvěru, jelikož ne každý 

student se bez problému orientuje v zákonech, paragrafech a v náležitostech správné 

podoby smlouvy. Veškeré smlouvy jsou obsahově příliš dlouhé a málokdo je schopný tyto 

smlouvy důkladně přečíst a dočíst až do samotného konce.   
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