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ABSTRAKT 

Bakalá ská práce se zabývá komparací vybraných bankovních produkt  a služeb s d razem 

na bankovní poplatky a s tím související výhodnost nabídky. Primárn  se soust edí na 

eský a rakouský trh, který vykazuje s ohledem na historii ur ité podobnosti. Vybrány 

budou dv  banky, které jsou dostupné v obou zemích, a to eská spo itelna 

a Raiffeisenbank v eské republice, Erstebank a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – 

Wien v Rakousku. Hlavními zkoumanými produkty budou b žné ú ty, spo icí ú ty 

a úv ry. Na základ  metody komparace, budou výstupy zhodnoceny a následn  dána 

doporu ení pro potenciální klienty vybraných bank. 

 

Klí ová slova: banka, bankovní produkty a služby, poplatky, ú et, úv r   

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis focuses on the comparison of selected banking products and services with an 

emphasis on banking fees and related benefits offerings. Primarily we focus on the Czech 

and Austrian market, which has given the history some similarities. This will be two banks, 

which are available in both countries, Czech Savings Bank and Raiffeisenbank in the 

Czech Republic, ERSTEBANK and Raiffeisenlandesbank Niederösterreich - Wien in 

Austria. The main products are examined current accounts, savings accounts and loans. 

Based on the method of comparison, the outputs will be evaluated and then given 

recommendations for potential clients to selected banks. 

 

Keywords: bank, banking products and services, fees, account, loan 
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ÚVOD 

Zám rem této bakalá ské práce by m lo být p ehledné a pro koncového zákazníka jasné 

zpracování existujících bankovních produkt  dané kategorie, a to formou kompara ního 

souhrnu. 

Banky a bankovní instituce pat í mezi tradi ní a nejstarší finan ní instituce, které se 

zabývají obchodováním s pen zi a r znými finan ními službami. Jelikož jejich hlavní 

inností je p íjímání vklad  od ve ejnosti, podléhají velmi p ísnému dohledu a regulaci ze 

strany státu. Se zvyšující se závislostí lidí na bankovních institucích roste p ímo úm rn  

i jejich síla. To, jaké bankovní služby budou klienti využívat, závisí na ovlivn ní jejich 

okolím, celkovém životním stylu a v n kterých p ípadech také na zam stnavateli. Svého 

vydobytého postavení banky nem žou zneužívat bez ur itého omezení. Existence tvrdé 

konkurence je i na bankovním poli, a proto se banky snaží získat co nejvíce možných 

klient  a sou asn  si udržet ty stávající. 

Dnešní technologický pokrok umož uje v tšinu operací provád t telefonicky, anebo 

prost ednictvím internetu. Hotovost je k dispozici dvacet ty i hodin denn . Bankovní 

karty jsou využívány jako nástroj k placení, ale ím dál tím ast ji poskytují i možnost 

krátkodobého úv ru. Nezbytností pro moderního lov ka je vlastnit sv j bankovní ú et. 

Výhodou je placení bezhotovostní formou, která je bezpe n jší a spolehliv jší, než mít 

hotovost stále u sebe.  

Cílem práce bude zjistit, zda jsou bankovní produkty a služby v eské republice 

výhodn jší než v Rakousku. Tento výsledek se bude zjiš ovat na základ  metody 

komparace vybraných bankovních produkt  a služeb. Smyslem komparace je porovnání 

objekt  za ú elem stanovení jejich shodných nebo rozdílných znak . Nejd íve se zam íme 

na podrobnou analýzu poskytovaných produkt  a služeb. Poté zjistíme konkrétní sazebníky 

k t mto produkt m a službám, z ehož vyvodíme záv ry a doporu ení pro lepší orientaci 

klient . Primárn  se zam íme na tyto poskytované produkty a služby pro fyzické osoby: 

b žný ú et, spo icí ú et a úv r. 
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I.  TEORETICKÁ ÁST 
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1 CHARAKTERISTIKA BANKOVNÍHO SYSTÉMU 

Bankovní systém je souhrn všech bankovních institucí v daném stát  a uspo ádáním vztah  

mezi nimi. lení se nej ast ji na jednostup ové a dvoustup ové. V jednostup ovém 

bankovním systému provádí v podstat  všechny operace jediná banka. Ve dvoustup ovém 

bankovním systému je centrální banka pov ena emisí bankovek a regulací innosti 

ostatních bank, které jsou institucemi podnikajícími s pen zi. (GERŠLOVÁ, SEKANINA, 

2003, s. 34) 

V eské republice existují dv  hierarchické úrovn . Na vyšší úrovni je eská národní 

banka, mající charakter centrální a emisní banky a na nižší úrovni jsou pak ostatní 

obchodní banky, mezi n ž lze po ítat i pobo ky zahrani ních bank p sobících na území 

eské republiky. Za bankovní systém je odpov dna eská národní banka. V Rakouské 

republice se podle klasifikace Rakouské národní banky lení bankovní systém na centrální 

banku, kterou je Rakouská národní banka a dále na akciové banky, spo itelny, zemské 

hypote ní banky, družstevní banky, lidové banky, stavební spo itelny a zvláštní banky. 

(SEKERA, 1997, s. 31) 

Banky plní v podmínkách tržní ekonomiky adu funkcí, za základní je možné považovat 

finan ní zprost edkování, emisi bezhotovostních pen z, provád ní platebního styku 

a zprost edkování finan ního investování na pen žním a kapitálovém trhu. (REVENDA, 

2005, s. 120)  

1.1 Historie pen ž a bankovnictví 

Jako každý v dní obor tak i bankovnictví má svou historii. Pátrání po prvopo átcích sahají 

až do daleké minulosti, kdy první zmínky o lidech, kte í se profesionáln  zabývali sm nou 

a p j ování pen z m žeme najít až ve starov kém Egypt , Babylónii, Sýrii, ecku 

a pozd ji i ve starov kém ím . V t chto zemích totiž již v období starov ku, kvetl 

mezinárodní obchod. Bankovnictví se po dlouho dobu považovalo pouze za dopl kovou 

innost obchodu. S rozvojem obchodních transakcí, bylo pot eba provád t sm nu, platit za 

zboží a obstarávat p j ky. Postupn  se za ali vyskytovat jednotlivci, kte í se zabývali 

p j ováním pen z, pozd ji první sm nárníci a v pr b hu asu i první bankovní domy. 

(JAKUBEC, 2002, s. 22-29; MERVART, 1998, s. 15) 

Bankovnictví je úzce spojeno se sm nou zboží, obchodem. Banky se postupn  staly 

hnacím motorem hospodá ského r stu. Instituce, které vykazovaly podobné znaky, jako 
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banky vznikaly již ve 12. století v severní Itálii. Samotné ozna ení má p vod v Itálii. 

Banco je výraz používaný pro lavice, st l, na kterém st edov cí banké i provozovali 

sm nárenské operace. K vybavení tehdejší banky sta ily krom  lavice váhy, prubí ský 

kámen a zásoba pen z, tedy pen žní hotovost. Základní t i centra bankovnictví se za aly 

vyvíjet v pr b hu 15. století a to zejména v oblasti severní Itálie, Katalánska a Flander. 

Bankovní domy, které zde vznikaly, provád ly bezhotovostní platební styk pomocí 

sm nek, tvorbou depozit a žirový obchod vedoucí ke vzniku bankovních ú t . Vzrostl 

význam úv r , skontrace a sm nky. (JAKUBEC, 2002, s. 22-23) 

Jako reakce na prudký rozvoj obchodu, za aly vznikat v ímskon mecké íši bankovní 

domy. Vedoucí postavení získaly bankovní domy Fugger  a Welser . Již na p elomu 15. 

a 16. století pat ili Fuggerové k nejbohatším a nejvlivn jším banké ským rodinám 

v n meckých zemích, podnikajícím tém  na celém kontinentu. Bohatství a obchodní 

kontakty po celé Evrop  umožnily Fugger m poskytovat p j ky i král m a císa m. 

Podíleli se na financování námo ních výprav do Nového sv ta a pozd ji se stali hlavními 

dovozci drahých kov  z Jižní a St ední Ameriky. Ohnisko bankovnictví se na konci 

st edov ku p esunulo ze severní Itálie na sever, do Amsterdamu. Na po átku 17. století 

byly založeny banky v Amsterdamu a Hamburku jako m stské instituce. V 18. století se 

novinkou staly státní banky, které p edstavovaly prost edek ke zv tšení státních p íjm  

a zárukou finan ní stability státu. Jedna z nich vznikla na konci 17. století v Anglii (Bank 

of England). (JAKUBEC, 2002, s. 22) 
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2 MODERNÍ PO ÁTKY BANKOVNICTVÍ 

2.1 V habsburské monarchii 

V polovin  18. století byly úv rové pot eby m š an  a šlechty malé, proto se v tomto 

období nesetkáváme s žádnými pen žními ústavy na území Koruny eské. Úv ry byly 

ob as nutné jen p i koupi nemovitostí a využíval je rozsahem omezený velkoobchod. 

P j ky poskytovali v tšinou p íbuzní, soukromí jednotlivci nebo Židé a anglické nebo 

italské bankovní domy ve Vídni. Habsburská monarchie m la ale velké úv rové pot eby, 

bez kterých nemohla financovat války na p elomu 17. a 18. století a sv j rozvoj za reforem 

Marie Terezie. Z toho d vodu byla ve Vídni založena první obchodní banka Banco del 

Giro, aby získávala pro stát úv ry. Po její krátké existenci byly ve Vídni založeny Wiener 

Stadtbank (1706-49) a Universal-Bankalität (1714-23). Svou pozitivní roli p i financování 

rozbíjecího se ochodu a manufakturní výroby sehrály i zastavárny. Krom  osobních záruk 

bonitních osobností byly zástavy jediné tehdy známé formy zajišt ní úv r . V roce 1707 

byla první založena ve Vídni a v roce 1747 v Praze. Ob  p j ovaly peníze na movité 

a nemovité zástavy. Zastavárna m ly být založena i v Brn , místo ní ale vznikla první 

obchodní banka na Morav  a v echách. (JU ÍK, 2011, s. 18)  

Banco del Giro 

Je první rakouská státní banka založená roku 1703. Úkolem banky bylo spravovat 

rakouský státní dluh a získávat pro n j další úv ry, což do této doby zajiš ovali p edevším 

soukromé bankovní domy. Dalším úkolem banky bylo získat kapitál pro vybudování 

domácího pr myslu, snížit tak závislost na dovozu cizího zboží a naopak podpo it export. 

(JU ÍK, 2011, s. 18-19) 

Privilegovaná rakouská národní banka 

Mír po napoleonských válkách vedl k oživení hospodá ství a k nutnosti konsolidovat 

m nové pom ry v zemi. Tato banka vznikla jako soukromá akciová spole nost a na 

základ  císa ského patentu z 15. ervence 1815 ji bylo ud leno privilegium vydávat 

bankovky v monarchii. Cílem vlády bylo jejím prost ednictvím získat zp t d v ru 

obyvatelstva a podnikatel  ot esených po státním bankrotu roku 1811 a stabilizovat 

finance ve stát . Svou innost cedulová banka zahájila 1. ervna 1816. (JU ÍK, 2011, 

s. 22-23)   
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Rakousko-uherská banka 

Na základ  zákona dne 27. ervna 1878 byla Privilegovaná rakouská národní banka 

transformována v akciovou banku (Rakousko-uherskou banku) s privilegiem vydávat 

bankovky pro cele Rakousko – Uhersko. V dualistickém duchu byla upravena i její správa. 

Banka m la dv  editelství ve Vídni a v Budapešti. Do roku 1901 vybudovala v mocná ství 

sí  76 filiálek a 128 pobo ných ú ad . (KUNERT, NOVOTNÝ, 2008, s. 23-24) 

Schwarzenberská banka 

V roce 1787 založila skupina aristokrat  s císa ským povolením Privilegovanou 

a oktrojovanou víde skou úv rovou a komer ní banku. Byla založena na základ  

císa ského patentu z 12. prosince 1786. Nejv tším akcioná em banky se stali Jan 

Nepomuk, kníže Schwarzenberk a jeho syn Josef Jan. Svoji innost banka zahájila 

v kv tnu 1787 ve Vídni s cílem podporovat emesla a drobné podnikání. Jednalo se o první 

akciovou banku ve Vídni a jednu z prvních akciových spole ností v Rakousku v bec. 

(JU ÍK, 2011, s. 27)   

Spo itelny v habsburské íši 

První spo itelny byly zakládány ve druhé polovin  18. století v N mecku a Švýcarsku. 

Jejich cílem byla podpora chudých vrstev p i jejich hospoda ení s pen zi a mobilizace 

jejich depozit k financování úv rových pot eb státu a vznikajícího pr myslu. Myšlenkou 

spo itelnictví se zabývali i odborníci v habsburské monarchii. Výsledkem jejich úsilí bylo 

založení Erste esterreichische Spar-Casse (První rakouské spo itelny) dne 4. íjna 1819, 

první spo itelny v celém rakouském císa ství. Jejich cílem bylo umožnit b žným lidem 

p ístup k bezpe nému uložení pen z a jejich použití v budoucnu, až je budou pot ebovat. 

Jejich cíl byl tedy sociální. (JU ÍK, 2011, s. 29-30)   

 

2.2 V eských zemích 

Moderní bankovnictví na území dnešní eské republiky se za alo utvá et již v pr b hu 

druhé poloviny 19. století. Na jeho po átku stála Privilegovaná rakouská národní banka, 

ustavená již v roce 1816, která byla soukromým ústavem akciového charakteru z ízeným 

pod ochranou státu. Její centrálou byla Víde  a pro ostatní ásti monarchie si z izovala 

filiálky. V roce 1847 založila svoji pobo ku v Praze, která byla první akciovou bankou 

p sobící na našem území. Do této doby zde obstarávaly veškeré úv rov -depozitní služby 
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jen soukromé bankovní domy, z nichž nejznám jší byly nap íklad Šimon Lämel, Karel 

Zdekauer a Karel August Fiedler. (KUNERT, NOVOTNÝ, 2008, s. 17) 

eské banky, spo itelny a záložny se významn  podílely na ekonomické a politické 

emancipaci eského národa a uv dom ní jeho práv v zemích Koruny eské. Úv rovaly 

projekty podnikatel  i obcí nebo p isp ly k vybudování ady ve ejných budov. Vedle 

komer ních bankovních ústav  specializovaných na uspokojení úv rových pot eb, plnily 

svou roli v soudobém bankovním systému i bankovní ústavy ve ejno-právního charakteru. 

Jednou z hlavních byla Hypote ní banka království eského (1864), jejímž úkolem byla 

podpora zem d lských podnikatel  prost ednictvím dlouhodobého úv ru. (JU ÍK, 2011, 

s. 42; KUNERT, NOVOTNÝ, 2008, s. 18)   

2.2.1 Ústavy lidového pen žnictví 

P ed vznikem akciových bank se u nás rozvinuly pen žní ústavy tzv. lidového pen žnictví 

– spo itelny a ob anské záložny. 

Spo itelny 

První eská spo itelna byla založena 12. února 1825, pro kterou se postupn  vžil název 

Spo itelna eská (Böhmische Sparkasse). Tento název vyjad oval územní p sobení 

a nikoliv národnostní charakter ústavu. Spo itelna také poskytovala hypote ní záp j ky, 

obchodovala s rakouskými státními papíry a v omezené mí e eskontovala kvalitní sm nky. 

Cílem bylo zhodnotit, ale neohrozit úspory obyvatelstva. Spo itelny zakládala p edevším 

m sta. Do roku 1860 jich vzniklo asi 20, do roku 1880 více než 120. V roce 1860 dosáhly 

vklady ve spo itelnách 94,7 mil. zlatých. Dne 1. kv tna 1875 zahájila innost M stská 

spo itelna pražská, jeden z nejvýznamn jších eských pen žních ústav  19. století. 

V ervnu 1901 byl založen Svaz eských spo itelen v echách, na Morav  a ve Slezsku, 

který zastupoval jejich zájmy. Do roku 1914 vzniklo asi 130 národnostn  n meckých a 120 

eských spo itelen. Spo itelnám konkurovaly nejen záložny a banky, ale také Poštovní 

spo itelna, která disponovala nejv tší sítí pobo ek v monarchii. (JU ÍK, 2011, s. 50-51) 

Záložny 

Zákon . 253/1852 íšského zákoníku o spolcích a zákon . 70/1873 o spole enstvech 

výd lkových a hospodá ských umožnil zakládat záložny. Klientelu tvo ili p edevším 

podnikatelské kruhy, šlechta, stát a krajská samospráva, p ípadn  m sta. (JU ÍK, 2011, 

s. 54) 
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Drobné pen žní ústavy m žeme rozd lit na n kolik druh : 

 Ob anské záložny podle Schulze-Delittzsche – v obcích se vytvá ela otev ená 

spole enstva na základ  dobrovolnosti, svépomoci a vzájemnosti. lenové skládali do 

záložny peníze a za vklady ru ili do jeho výše nebo dvojnásobku p ípadn  celým svým 

jm ním. (JU ÍK, 2011, s. 54) 

 Raiffeisenovy záložny – malá záložní a úv rová zem d lská družstva, zakládána ve 

druhé polovin  19. století p edevším na venkov . Název podle rakouského zakladatele 

F. W. Raiffeisena. Své zam ení soust edili výhradn  na poskytování úv r  v malých 

místních obvodech, kde se lidé dob e znali. Na své leny kladly mravní požadavky 

a vyžadovaly od nich solidární neomezené ru ení. Poskytovaly se pouze osobní úv ry. 

(GERŠLOVÁ, SEKANINA, 2003, s. 303) 

 Kampeli ky – drobná úv rová družstva založená podle jejich propagátora MUDr. 

F. C. Kampelíka zam ené na poskytování levných úv r  malým a st edním 

živnostník m a zem d lc m. len m poskytovaly výhody ze spole ného nákupu osiv, 

materiál . Pracovaly s malým kapitálem, ale s neomezeným majetkovým ru ením 

svých len . V eských zemích p sobily již od roku 1890. Za první republiky byly 

sdruženy v Úst ední jednot  hospodá ských družstev, která vykonávaly nad 

kampeli kami p ísný dohled. (GERŠLOVÁ, SEKANINA, 2003, s. 154) 

2.2.2 Vznik bank v eských zemích 

V polovin  19. století vzniklo ve Vídni n kolik akciových bank, ale pro klienty v eských 

zemích bylo obtížné od nich získat úv r. Nastala doba, kdy se poda ilo zakládat banky 

i v eských zemích, když zpo átku m ly výhradn  n mecký kapitál. V roce 1852 byl 

vydán zákon o akciových spole nostech, který se stal v následujících deseti letech 

impulzem pro založení prvních deseti akciových bank v rakouské monarchii, mezi nimiž 

byly t i banky z eských zemí. V letech 1867-73 vzniklo v monarchii 143 bankovních 

dom , z toho v echách 28. První se roku 1862 stala Mährische Escompte-Bank v Brn , na 

podporu pr myslu a obchodu. V letech 1862-65 byly založeny hypote ní banky, které 

m ly zajistit úv ry p edevším pro velkostatká e. Nejvýznamn jší z nich byla v roce 1868 

Živnostenská banka. Krizi 70. let 19. století p ežily jen kapitálov  nejsiln jší ústavy. Byla 

to Živnostenská banka, eská banka Union, eská eskomptní banka, Hospodá ská úv rní 

banka. Krom  nich p ežily také zemské a hypote ní banky. (JU ÍK, 2011, s. 64; 

KUNERT, NOVOTNÝ, 2008, s. 19)   
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Tabulka 1 Akciové banky v eských zemích v letech 1895 – 1913 [Zdroj: 

JAKUBEC, 2002, s. 25] 

Rok 
Po et bank 

Celkem eské N mecké Utrakvistické 

1895 8 3 4 1 

1900 11 4 6 1 

1907 14 5 8 1 

1913 23 11 9 2 

 

Hypote ní banky 

V roce 1862 byla založena Hypote ní banka Markrabství moravského, o které se 

zasloužily zemské stavy na Morav . Úmyslem banky bylo poskytovat úv ry na zástavu 

nemovitého majetku, nap íklad k nákupu nemovitostí, pozemk , vypo ádání d dických 

podíl . Dlužník získal hypote ní zástavní listy, zaru ené majetkem zem  moravské. 

Hotové peníze mohl dlužník získat prodejem zástavních list  se srážkou. Dne 16. ledna 

1865 zahájila v Praze svou innost Hypote ní banka Království eského, jež založili eští 

stavové. Dále na našem území p sobily Zemská banka Království eského v Praze, 

Zemská banka Markrabství moravského v Brn  a další. (JU ÍK, 2011, s. 64) 

eská banka Union 

V roce 1872 byla založena k.k. priv. Böhmische Union-Bank (c.k. priv. eská banka 

Union). Jejím zakladatelem byla víde ská Union-Bank. Byla to národnostn  n mecká 

banka, která m la filiálky p edevším v pr myslových oblastech obývaných n meckým 

obyvatelstvem. Orientovala se na v tší firmy a movit jší podnikatele a ob any, kterým 

poskytovala širokou nabídku bankovních služeb. Významná byla zakladatelská innost 

banky a její innost v oblasti železnic. (JU ÍK, 2011, s. 72) 

Živnostenská banka 

V roce 1868 byla založená nejvýznamn jší eská akciová banka období do roku  

1945 – Živnostenská banka pro echy a Moravu. Její základní kapitál inil jeden milion 
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zlatých a již rok po založení byl zvýšen na dva milióny. innost zahájila 1. b ezna 1869. 

V po átcích fungovala jako úst edí záložen. Poskytovala úv ry hlavn  eskontem sm nek, 

ale již od roku 1870 se soust edila na spolupráci s cukrovary. V b eznu 1872 rozší ila svoji 

p sobnost z území ech a Moravy na celou rakousko-uherskou monarchii. Po vybudování 

sít  filiálek a významné pobo ky v Londýn  se soust edila na zakladatelskou innost 

p edevším v t žkém pr myslu. V roce 1914 dosahoval kapitál 80 mil. korun. Banka si tak 

udržela nejsiln jší kapitálové postavení mezi národnostn  eskými bankami. 

(GERŠLOVÁ, SEKANINA, 2003, s. 448) 

Tabulka 2 Struktura pen žního sektoru v Království eském v roce 1897 [Zdroj: 

JU ÍK, 2011, s. 71] 

Pen žní instituce Po et Poznámka 

Rakousko-Uherská banka 1 11 filiálek a 27 expozitur 

Zemské ústavy 2  

Tuzemské akciové banky 9 24 filiálek 

Cizozemské banky 4 4 filiálky 

C.k. Spo itelní ústav poštovský 1 1350 sb ren na poštách 

Spo itelny 171  

Záložny a úv rní spolky 803  

Okresní záložny hospodá ské 165  

Celkem 1150  

 

eské spo itelny 

Na p elomu 60. a 70 let došlo po finan ním krachu na víde ské burze („ erný pátek“ 

v kv tnu 1873) k hluboké hospodá ské krizi. Spo itelnám ale pomohla v r stu vklad , 

protože lidé v nich vid li záruku jistoty. Díky své solidnosti již p ed první sv tovou válkou 

konkurovaly akciovým bankám, z hlediska vklad . Spo itelny za aly budovat své pobo ky 

a filiálky. Rozvoj spo itelnictví vedl ke vzniku Svazu eských spo itelen v echách, na 

Morav  a ve Slezsku v ervnu 1901 a v b eznu 1903 byl založen Verband deutscher-
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Sparkassen in Böhmen (Svaz n meckých spo itelen v echách). Podobn  vznikaly svazy 

i na Morav , ve Slezsku v Rakousku i Uhrách. (JU ÍK, 2011, s. 78) 

Tabulka 3 Rozvoj spo itelen v Království eském [Zdroj: PLECHÁ EK, 1983, s. 8] 

Rok echy Morava 

 n mecké eské celkem n mecké eské celkem 

1850 1 0 1 0 0 0 

1860 12 2 14 5 0 5 

1870 30 23 53 13 4 17 

1880 56 29 85 26 13 39 

 

Zemská banka Království eského 

V roce 1889 byla založena jako ve ejnoprávní instituce. Zajiš ovala finan ní pot eby zem  

eské v okresní i obecní samosprávy. Poskytovala levný úv r na obecn  prosp šné akce. 

Byla ve ejným pen žním ústavem, který se neorientoval na dosahování zisku. (KUNERT, 

NOVOTNÝ, 2008, s. 19)   

2.2.3 Víde ské banky 

Na za átku 20. století si udržely vedoucí pozice na bankovním trhu P edlitavska 

víde ské banky – Creditanstalt, Wiener Bank-Verein, Anglo-Oesterrechische Bank 

a esterreichische Länderbank, jejichž kapitál inil asi 55% všech obchodních bank bez 

zemských bank, spo itelen a záložen. Silné postavení si udržely i Niederösterreichische 

Escompte Bank, Boden-Credit-Anstalt, Union-Bank, Allgemeine Verkehrsbank a víde ská 

banka Mercur. (JU ÍK, 2011, s. 84) 
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3 BANKOVNICTVÍ MEZI LÉTY 1918 – 1989 

Vznik eskoslovenské republiky znamenal velkou zm nu v oblasti bankovnictví. První 

krokem bylo osamostatn ní z vlivu Rakouska a Rakouské národní banky. Hlavním úkolem 

bylo z ídit eskoslovenskou úst ední banku, provést m novou odluku a emitovat nové 

státovky. P ed tím než byla z ízena první centrální banka na našem území, dohled nad 

bankovním sektorem a správou státního dluhu vykonával Bankovní ú ad p i ministerstvu 

financí, který vedl Dr. Alois Rašín a Karel Engliš. Teprve zákonem z 23. 4. 1925 byla 

z ízena Národní banka eskoslovenská, která 1. 4. 1926 zahájila svoji innost.  Díky 

reformám ministra financí Aloise Rašína, nedošlo po první sv tové válce k hyperinflaci 

a eskoslovenská koruna se stala jednou z nejstabiln jších m n na sv t . Výrazný vliv 

m lo komer ní bankovnictví, které se podílelo na financování obchodních a pr myslových 

podnik . V roce 1929 p sobilo u nás osm bankovních institucí, které ovládaly až osmdesát 

procent bankovního trhu. Pat ily mezi n : Živnobanka, Anglopragobanka, eská eskontní 

banka, eská pr myslová banka, Agrární banka, Moravská agrární a pr myslová banka, 

Tatrabanka a eská banka Union. Filiálky víde ského Creditanstaltu fúzovaly s eskou 

eskomptní bankou, s filiálek víde ské banky Merkur pak vznikla eská komer ní banka, 

s filiálek víde skou Länderbanky Banka pro obchod a pr mysl a z Anglo-rakouské banky 

pak Anglo- eskoslovenská banka. (REVENDA, 2011, s. 30; ŠEKNKÝ OVÁ, a kol., 

2005, s. 39-46; VELEK, 2000, s. 3) 

3.1 Období protektorátu 

V období protektorátu byla finan ní politika státu zcela pod ízena n meckému diktátu. 

Národní banka eskoslovenská se zm nila na Národní banku ech a Moravy. V roce 1938 

byla banka nucena zrušit své filiálky na obsazeném území a 15. b ezen 1939 znamenal 

úplné osamostatn ní slovenského bankovnictví. Roku 1941 se Zemská banka Království 

eského slou ila s Hypote ní bankou a byla p ejmenována na Zemskou banku pro echy. 

Jedinou bankou, která si uhájila po okupaci v b eznu 1939 relativní autonomii a nestala se 

filiálkou n které z Berlínských bank, byla Živnobanka. Nejdrav ji se v Protektorátu 

chovala Dráž ánská banka a eská eskomptní banka. (ŠENKÝ OVÁ, a kol., 2005,  

s. 39-49; JAKUBEC, 2002, s. 27) 
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3.2 Období po druhé sv tové válce 

Po druhé sv tové válce se eskoslovenské bankovnictví vrátilo k p edvále nému modelu. 

Byla obnovena innost Národní banky eskoslovenské, která stejn  jako v období první 

republiky, plnila funkci spole né centrální banky pro eské zem  i Slovensko. Na základ  

dekretu prezidenta Beneše 102/1945 byli znárodn ny všechny akciové banky 

v eskoslovensku. Dalším prezidentským dekretem byla provedena m nová reforma, která 

m la za cíl obnovení eskoslovenské m ny. (JU ÍK, 2011, s. 152-156) 

3.3 Zm ny po roce 1948 

Dalším mezníkem ve vývoji eské bankovní soustavy byl rok 1948. V únoru 1948 došlo 

v eskoslovensku k významným politickým zm nám, které výrazn  ovlivnili všechny 

oblasti lidského života. K moci se dostala Komunistická strana ech a Moravy, která 

cht la p izp sobit naše bankovnictví sov tskému modelu. Za alo období centralizace státní 

ekonomiky, kdy celé bankovnictví bylo pod ízené pln ní finan ních plán . Zákon z roku 

1948 p ipoušt l existenci jen t í typ  bank - Národních podnik , Poštovní spo itelny 

a Investi ní banky. Nastupující centraliza ní trend potvrdil zákon z roku 1950 o z ízené 

Státní banky eskoslovenské (SB S). Národní banka eskoslovenská byla slou ena 

s Tatrabankou, Poštovní spo itelnou a Živnostenskou bankou a p ejmenována na Státní 

banku eskoslovenskou. Ta se stala na dlouhou dobu monopolem centrálního i komer ního 

bankovnictví. Byly zestátn ny soukromé bankovní domy a zrušeny tém  všechny 

nebankovní finan ní instituce v zemi. Celý bankovní trh se stal pod ízeným ministerstvu 

financí. V roce 1952 byl p ijat zákon o organizaci pen žnictví, p ipoušt l pouze státní 

pen žní ústav. Vznikla soustava státních spo itelen. Ty se na základ  zákona z roku 1967 

slou ily v jednu Státní spo itelnu. (JAKUBEC, 2002, s. 27-28; MERTVART, 1998,  

s. 37-38; ŠENKÝ OVÁ, a kol., 2005, s. 50-51)  

3.4 Vývoj bankovnictví po roce 1989 

Konec roku 1989 byl obdobím velkých spole enských zm n. P estože tehdejší 

eskoslovensko bylo výrazn  poznamenané totalitou, po roce 1989 se za al bankovní 

sektor pom rn  rychle rozvíjet a p echázet k tržní ekonomice. eskoslovensko obnovilo 

lenství ve Sv tové bance i v Mezinárodním m novém fondu. Na základ  zákona o Státní 

bance eskoslovenské a zákona o bankách a spo itelnách byla vytvo ena dvoustup ová 
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bankovní soustava, kterou tvo ila Státní banka eskoslovenská spole n  s komer ními 

bankami. Postupn  dochází k privatizaci velkých bank. (MERTVART, 1998, s. 43-58)  

Prvního ledna 1993 spole n  se zánikem eské a Slovenské Federativní republiky, zanikla 

také Státní banka eskoslovenská a novou úst ední bankou eského státu se stala eská 

národní banka. Proces rozd lení republiky byl dokon en m novou odlukou. 

V devadesátých letech vznikaly ve velkém obchodní banky. B hem první poloviny 

devadesátých let ud lila eská národní banka tém  šedesát bankovních licencí. Výrazn  

se tak zlepšila dostupnost bankovních služeb pro obyvatelstvo. Mnohé z tehdy vzniklých 

komer ních bank fungují dodnes, jiné zanikly, protože nedokázaly elit obrovské tržní 

konkurenci. Konkurence v bankovním sektoru se ješt  zvýšila, když na eský trh za aly 

pronikat zahrani ní banky. Za átkem roku 1996 bylo povoleno zakládání úv rových 

družstev. V kv tnu 2004 se eská republika stala lenem Evropské unie (dále jen EU), což 

sebou p ineslo adu zm n a výzev. eská republika se vstupem do EU stala lenem 

Evropského systému centrálních bank, musela sladit své bankovní a finan ní zákonodárství 

s tím evropským a hlavn  se zavázala, že p ijme jednotnou evropskou m nu - euro. 

(MERTVART, 1998, s. 43-58)  

M žeme tedy p edpokládat, že vývoj bankovnictví obou zemí, jak eské republiky, tak 

Rakouska, vzhledem k územnímu uspo ádaní, m l propojený a spole ný vznik. 
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4 SOU ASNÝ STAV BANKOVNÍHO SEKTORU V ESKÉ 

REPUBLICE A RAKOUSKU 

4.1 eská republika 

Bankovní soustavu eské republiky tvo ilo v polovin  roku 1996 kolem 60 bankovních 

subjekt , které zahrnovaly i zahrani ní banky a banky se zahrani ní kapitálovou ú astí. 

eský bankovní systém je charakteristický dvoustup ovým univerzálním bankovnictvím 

s výskytem specializovaných bank. Univerzální banky jsou základní složkou, ve které 

dominují t i velké banky: eskoslovenská obchodní banka a.s., Komer ní banka a.s. 

a eská spo itelna. Stavební spo itelny lze považovat za specializované banky. 

(POLOU EK, 2009, s. 274) 

Mezi další specializované banky m žeme za adit: 

 eskomoravská záru ní a rozvojová banka - byla založena v roce 1992. Jejím 

jediným akcioná em je eská republika zastoupená Ministerstvem pr myslu 

a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Banka poskytuje 

p edevším podporu malým a st edním podnikatel m formou záruk a zvýhodn ných 

úv r  s využitím prost edk  státního rozpo tu, strukturálních fond  a kraj  

a zvýhodn né úv ry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. ( eskomoravská záru ní 

a rozvojová banka, © 2004) 

 eská exportní banka - je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu 

vývozu p ímo a nep ímo vlastn ná státem. Vznikla v roce 1995 a tvo í nedílnou 

sou ást systému státní proexportní politiky. Posláním EB je poskytovat státní 

podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úv r  a dalších služeb 

s vývozem souvisejících. ( EB, a.s., © 2006) 
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Tabulka 4 Po et bank podle vlastnictví [Zdroj: eská národní banka, © 2003-2013] 

 2009 2010 2011 2012 

Banky celkem k datu 39 41 44 44 

Z toho v nucené správ  0 0 0 0 

Po et vzniklých subjekt  3 2 3 0 

Po et zaniklých subjekt  1 0 0 0 

Struktura bank podle vlastnictví 

v tom 

banky 
s rozhodující 

eskou 
ú astí 

celkem 7 8 8 8 

banky se 
státní ú astí 

2 2 2 2 

banky 
s rozhodující 

eskou 
ú astí 

5 6 6 6 

banky 
s rozhodující 
zahrani ní 
ú astí 

celkem 32 33 36 36 

banky 
s rozhodující 
zahrani ní 
ú astí 

14 14 15 15 

pobo ky 
zahrani ních 

bank 
18 19 21 21 

banky v nucené správ  0 0 0 0 

 

V eském bankovnictví mají velký význam i zahrani ní banky, které u nás otevírají od 

vstupu R do EU své pobo ky na základ  jednotné bankovní licence. 

4.1.1 eská národní banka 

NB je úst ední (centrální) bankou eské republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad 

finan ním trhem. Je z ízena Ústavou eské republiky a svou innost vyvíjí v souladu se 

zákonem . 6/1993 Sb., o eské národní bance a dalšími právními p edpisy. Do její 

innosti lze zasahovat pouze na základ  zákona. Nejvyšším ídícím orgánem NB je 

bankovní rada, jejímiž leny jsou guvernér, dva viceguverné i a ty i lenové bankovní 

rady. Všechny leny bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období. 

Hlavním cílem její innosti je pé e o cenovou stabilitu a udržení nízko infla ního prost edí 

v ekonomice. V souladu se svým hlavním cílem NB ur uje m novou politiku, vydává 
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bankovky a mince, ídí pen žní ob h, platební styk a zú tování bank, vykonává dohled nad 

bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojiš ovnictvím, penzijním p ipojišt ním, 

družstevními záložnami, institucemi elektronických pen z a devizový dohled. ( eská 

národní banka, © 2003-2013) 

4.1.2 Obchodní banky 

innost obchodních bank se ídí zákonem . 21/1992 Sb., o bankách. Dle tohoto zákona 

musí každá banka spl ovat ty i základní podmínky. Musí být právnickou osobou se 

sídlem v eské republice, p ijímat vklady (depozita) od ve ejnosti, poskytovat úv ry a mít 

povolení p sobit jako banka, tedy mít bankovní licenci od NB. (KAŠPAROVSKÁ, 2006, 

s. 2; SEKERA, 1997, s. 44) 

4.2 Rakousko 

Rakouský bankovní sektor je velmi rozsáhlý. Podle klasifikace Rakouské národní banky  - 

Österreichische Nationalbank (ÖNB) se banky lení na akciové, spo itelny 

(Sparkassensektor – dohromady tvo í skupinu Erste), zemské hypote ní banky (Landes-

Hypothekenbanken), družstevní banky (Raiffeisensektor – skupina Raiffeisen), lidové 

banky (Volksbankensektor – skupina Volksbank), stavební spo itelny (Bausparkassen) 

a zvláštní banky. N které banky jsou dosud ve vlastnictví spolkových zemí, p estože 

postupn  probíhá jejich privatizace. Jsou astá r zná kapitálová propojení a k ížová 

vlastnictví. Celkem je v Rakousku registrováno 867 samostatných bankovních subjekt . 

(MZV R, © 2013) 

4.2.1 Centrální banka 

Centrální bankou je Rakouská národní banka (ÖNB), která odpovídá za vnit ní a vn jší 

stabilitu rakouské m ny, vnit ní cirkulaci m ny a ovliv ování finan ních tok . Má formu 

akciové spole nosti s 50%-ním vlastnictvím státu, zbylou polovinu vlastní nejv tší 

rakouské komer ní banky. Po vzniku Evropské m nové unie a po vzniku Evropské 

centrální banky se role ÖNB podstatn  zm nila, obdobn  jako ve všech evropských 

centrálních bankách. ÖNB se však podílí na bankovn  politických rozhodnutích ECB, je 

informa ním a kompeten ním centrem pro rakouskou hospodá skou politiku, podílí se 

a realizuje rozhodnutí ECB a na teritoriu Rakouska p ipravovala p echod na euro. Jejím 

prezidentem je Claus Raidl, guvernérem je Ewald Nowotny. leny p edstavenstva jsou 

nejvýznamn jší osobnosti rakouského pen žnictví a hospodá ství. (MZV R, © 2013) 
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4.2.2 Speciální banky 

Österreichische Kontrollbank, AG, Víde  má v soustav  rakouského bankovnictví 

specifické úlohy: záruky Rakouské republiky dle zákona o podpo e exportu z r. 1981, 

exportní financování, obchodní místo pro emise obligací, ohlašovací místo podle zákona 

o kapitálových trzích, správa státních cenných papír  a jejich uplatn ní na burze i mimo ni, 

transakce na pen žních trzích, majetkové obchody a konsorciální financování. 

Krom  toho existují další soukromé banky na podporu exportu (nap . COFACE AG). 

D ležitým tématem v bankovním sektoru v roce 2009 byla i nadále finan ní krize a její 

dopady na rakouské banky.  Vláda p ijala již v íjnu 2008 balí ek na stabilizaci 

bankovního sektoru. Balí ek byl p ijímán p edevším z preventivních d vod  a m l omezit 

nervozitu. Z ízení clearingového místa se státním ru ením za mezibankovní úv ry až do 

výše 75 mld. EUR (Österreichische Clearingbank) p isp lo k tomu, že mezibankovní trh 

funguje dob e a rakouské banky nemají problémy s likviditou. Výjimkou byla v tomto 

ohledu korutanská banka Hyper Alpe Adria, u které se íjnu 2009 pln  projevily již dlouho 

trvající finan ní problémy, a banka byla nakonec zestátn na, aby se p edešlo jejímu pádu. 

(MZV R, © 2013) 

4.2.3 Ostatní banky 

V následující tabulce jsou se azeny nejv tší banky podle bilan ní sumy. 

Tabulka 5 Deset nejv tších rakouských bank [Zdroj: OENB, © 2013 ] 

Název banky Bilan ní suma (mld. EUR) 

Bank Austria CreditAnstalt AG 200,5 (k 30. 6. 2010) 

Erste Group Bank AG 209,1 (k 30. 6. 2010) 

Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft 152,2 (k 30. 6. 2010) 

Volksbank Aktiengesellschaft 50,9 (k 30. 6. 2010) 

BAWAG P.S.K. 42,8 (k 30. 6. 2010) 

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG 41,1 (k 30. 6. 2010) 

Kommunalkredit Austria AG 17,6 (k 30. 6. 2010) 

Österreichische Kontrollbank AG (2006) 34,3 (k 31. 12 2009) 
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Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 37,0 (k 30. 6. 2010) 

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 32,9 (k 30. 6. 2010) 
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5 BANKOVNÍ PRODUKTY 

Klasický p ístup k len ní bankovních produkt , který je založen na jejich odrazu bilanci 

banky, rozd luje bankovní obchody na aktivní, pasivní a neutrální (indiferentní). 

5.1 Aktivní bankovní obchody  

Tyto obchody se odrážejí v aktivech rozvahy banky. Banka p i nich vstupuje do postavení 

v itele, vznikají jí r zné pohledávky nebo jí vznikají v jejich d sledku ur itá vlastnická 

práva.  

5.1.1 Úv rové obchody 

Úv rování uvádí do pohybu kapitál, který by jinak ležel ladem. Tím podporuje 

hospodá skou produktivitu a je nutným p edpokladem moderní pr myslové výroby. 

Pojem úv r vyjad uje zap j ení pen žního kapitálu. Znamená p enechání hospodá ského 

práva disponovat kapitálem oproti závazku vrátit pozd ji zap j ený kapitál majiteli 

a vyplatit mu jistou pen žní ástku (úrok), která je odm nou za p j ení. (ŠENKÝ OVÁ, 

a kol., 1998, s. 7)  

Banky mohou vystupovat jako: 

 Subjekt poskytující úv r 

 P íjemce úv ru 

 Zprost edkovatel úv ru 

Jednotlivé druhy úv r : 

Kontokorentní úv r – je krátkodobý bankovní úv r poskytovaný bankou klientovi 

v ur ité výši, a který je erpán podle pot eby v m nícím se rozsahu až do sjednané 

maximální hranice. P itom probíhá zú tování došlých a odcházejících plateb spole n  se 

zú továním úv ru na jednom, bankou vedeném, kontokorentním ú tu. Možná výše 

debetního z statku je omezena úv rovým rámcem. 

Eskontní (sm ne ný) úv r – je krátkodobý úv r, který poskytuje banka p edložiteli 

sm nky prost ednictvím odkoupení sm nky p ed její splatností. Banka poskytuje 

protihodnotu sm nky po ode tení ur itého úroku za dobu splatnosti sm nky, tzv. diskontu. 
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Lombardní úv r – je krátkodobý úv r, který zní na pevnou ástku a je poskytován na 

p esn  termínovanou lh tu oproti zástav  movitých tržn  obchodovatelných v cí nebo práv 

(movitých zástav). 

Spot ební úv r - p j ka soukromým domácnostem a drobným živnostník m. Je to jeden 

z nejmladších druh  úv r . Tento druh bankovnictví se za al rozvíjet pod názvem  

- malobankovnictví – retailbanking. P j ky jsou úv ry, které jsou poskytovány p evážn  

p íjemc m plat  a mezd jako spot ebitelské úv ry a které jsou založeny na osobních 

pom rech p íjemce úv ru. 

Dlouhodobé úv ry – všechny bankovní úv ry, p i nichž je splatnost úv ru sjednána 

minimáln  na 4 roky. Slouží p edevším na financování po ízení investi ního majetku nebo 

na bytovou výstavbu. Jsou to investi ní úv ry, hypote ní úv ry a úv ry poskytované 

v rámci stavebního spo ení. 

Ve ejné úv ry – jsou to úv ry, p i nichž banka jako pov enec poskytuje finan ní 

prost edky ur ité ve ejné instituce nebo státu ve form  úv ru a tyto úv ry spravuje na 

základ  pokyn  této instituce. Užívají se p edevším pro ve ejné úv rové programy. 

Avalový úv r – je poskytnutí kreditu banky, p i kterém banka p ebírá ru ení za závazky 

svého klienta ve form  záruky nebo garance, tj. zaru uje se, že vystavená sm nka bude 

bankou uhrazena, pokud dlužník – p íjemce úv ru nezaplatí ve stanoveném termínu. 

Akcepta ní úv r – je p j ení kreditu, p i kterém banka akceptuje sm nku cizí, vystavenou 

p íjemcem úv ru, pod podmínkou, že klient dá bance k dispozici protihodnotu sm nky 

p ed její splatností. Podstatou je to, že banka neposkytuje žádné peníze, ale vlastní 

úv ruhodnost ve form  sm ne ného závazku. Hlavním dlužníkem je banka. Jedná se 

o krátkodobý úv r, zpravidla využíván k financování ob žných prost edk . (REVENDA, 

2005, s. 139-147; ŠENKÝ OVÁ, a kol., 1998, s. 7-30; Studijní materiály k projektu 

Finance a my, 2008)  

5.1.2 Pen žní a kapitálové investi ní obchody 

Obchody s cennými papíry pat í z velké ásti ke službám bank a vyzna ují se tím, že 

nákup a prodej cenných papír  je provád n pro klienty komisioná ským zp sobem. 

Provádí-li banka obchody s cennými papíry vlastním jménem a na vlastní ú et. Tyto 

obchody pak slouží vlastnímu investování kapitálu. P edpokladem pro pen žní 

a kapitálové investice banky je existence likvidních prost edk , pro které nejsou 
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momentáln  žádné možnosti využití v úv rových obchodech, a proto je z d vod  

rentability nezbytné jejich zhodnocení na pen žním a kapitálovém trhu. 

Pen žní investice 

 investice do krátkodobých pohledávek u jiných bank 

 nákup státních pokladni ních poukázek a státních dluhopis  

 nákup pevn  úro ených cenných papír  s relativn  krátkou zbývající dobou splatnosti 

Kapitálové investice 

 do cenných papír  

 podílových cenných papír  

(Studijní materiály k projektu Finance a my, 2008) 

5.2 Pasivní bankovní obchody  

Obchody se odráží na pravé stran  rozvahy, v pasivech banky. Jde o obchody, kdy banka 

získává na úv rové bázi cizí zdroje. Banka je p i t chto obchodech v dlužnickém 

postavení, vznikají ji r zné závazky. Vzhledem k tomu, že sou ástí pasív banky je i vlastní 

kapitál banky, bývají do pasívních obchod  n kdy za azovány i operace související 

s vlastním kapitálem banky. (REVENDA, 2005, s. 123) 

Jednotlivé druhy: 

Vklady na vid nou – jde o základní službu v oblasti depozitní politiky. Jsou to vklady na 

podnikových i soukromých ú tech. Neexistují zde žádné lh ty pro výb r vložených 

prost edk  i manipulaci s nimi. Tyto vklady jsou úro eny nejnižší sazbou. 

Termínované vklady – na pevn  stanovenou dobu bez možnosti p ed asné výpov di ze 

strany klienta nebo na p edem stanovenou dobu s možností p ed asné výpov di vkladu 

klientem. ím delší dobu jsou pen žní prost edky ukládány, tím vyšší je úroková sazba 

z vkladu. 

Dluhopis – je cenný papír, v n mž se dlužník zavazuje v iteli splatit ur itou ástku 

k ur itému termínu a vyplatit ur itý výnos. Jako dluhopisy m žou vystupovat nap . 

obligace, depozitní certifikáty, vkladové listy a další. Obligace emitují banky hlavn  

z d vod  mobilizace dlouhodob jších pen žních prost edk  (nad období 5 let), které pak 

slouží bankám jako zdroje financování pro dlouhodob jší úv rové projekty. 
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Depozitní certifikáty – jde o cenné papíry pen žního typu. Nejsou voln  obchodovatelné 

na burze a mají velmi nízkou likviditu. 

Vkladové listy – jsou vklady jednorázové zn jící bu  na jméno, nebo na ru itele. Jsou 

splatné v tšinou po uplynutí sjednané doby vkladu. 

Vkladní knížky – tiskopisy, na než lze ukládat do asn  volné pen žní prost edky ve form  

úspor, bez výpov dní lh ty nebo s výpov dní lh tou o n kolika možných délkách. 

Stavební spo ení – jde o pravidelné m sí ní ukládání pen ž ve form  úspor i ukládání 

pen z s možným následným levn jším poskytnutím úv ru na nákup i rekonstrukci obydlí 

se státní prémií. 

Penzijní p ipojišt ní – je založena na p ísp vkovém principu. Ú astník pravideln  ukládá 

smluvenou ástku na sv j osobní ú et u penzijního fondu a z tohoto ú tu je mu po spln ní 

smluvních podmínek pravideln  vyplácena sjednaná penze. (ŠENKÝ OVÁ, a kol., 2005, 

s. 153-180; Studijní materiály k projektu Finance a my, 2008)  

5.3 Neutrální bankovní obchody  

Jsou to obchody, p i nichž banka aktuáln  nevystupuje ani ve v itelském ani v dlužnickém 

postavení, a proto se tyto obchody neobjevují v rozvaze banky, jsou rozvahov  neutrální. 

(DVO ÁK, 1999, s. 137) 

Pat í sem nap íklad poplatky za bankovní produkty a služby. Paradoxn  teorie uvádí, že 

poplatky nijak neovlivní bilanci komer ní banky, ale praxe v R je zcela jiná. Tento fakt 

byl vícemén  d vodem výb ru tématu této bakalá ské práce. 
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II. PRAKTICKÁ ÁST 
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6 P EDSTAVENÍ A P EHLED JEDNOTLIVÝCH BANK 

Na základ  metody komparace byly vybrány dv  banky z území eské republiky, a to 

eská spo itelna, a.s. a Raiffeisenbank, a.s.. Z Rakouské republiky pak Erstebank 

a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien. Tyto banky p sobí v obou státech a jsou 

si velmi podobné, liší se pouze podílem na bankovním trhu. 

6.1 eská spo itelna 

Ko eny eské spo itelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila innost Spo itelna eská, 

nejstarší právní p edch dce eské spo itelny. Na tradici eského a pozd ji 

eskoslovenského spo itelnictví navázala v roce 1992 eská spo itelna jako akciová 

spole nost. 5,2 milionu klient , které dnes eská spo itelna má, hovo í zcela jasn  o jejím 

pevném postavení na eském trhu. 

 

Obrázek 1 Logo eská spo itelna [Zdroj: eská spo itelna, a. s, © 2013] 

 

Od roku 2000 je eská spo itelna lenem Erste Group, jednoho z p edních poskytovatel  

finan ních služeb ve st ední a východní Evrop  se 17 miliony klient  v osmi zemích, 

z nichž v tšina je leny Evropské unie. V ervenci roku 2001 eská spo itelna úsp šn  

dokon ila svou transformaci, která se zam ila na zlepšení všech klí ových sou ásti banky. 

eská spo itelna kontinuáln  pokra uje ve zkvalit ování svých produkt  a služeb 

a zefektiv ování pracovních proces . 

eská spo itelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a st ední firmy a na 

m sta a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací 

a v poskytování služeb v oblasti finan ních trh . Finan ní skupina eské spo itelny je 

po tem 5,2 milionu klient  nejv tší bankou na trhu. eská spo itelna již vydala více než 

3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 652 pobo ek a provozuje více než 1466 bankomat  
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a platbomat . Na eském kapitálovém trhu pat í eská spo itelna mezi významné 

obchodníky s cennými papíry. 

eská spo itelna získala mezinárodní ocen ní Banka roku v eské republice vyhlašované 

každoro n  asopisem The Banker, pat ící do mediální skupiny Financial Times. Ocen na 

byla za výborné hospodá ské výsledky dosažené v uplynulém roce.  

eská spo itelna je transparentní a otev enou spole ností. Proto již dlouhodob  ve ejnost 

pravideln  otev en  informuje o aktuálním d ní v bance i v dce iných spole nostech v etn  

finan ních výsledk . eská spo itelna tak dlouhodob  pat í mezi informa n  nejvst ícn jší 

spole nosti. ( eská spo itelna, a. s, © 2013) 

Tabulka 6 Základní fakta k 31. 12. 2012 [Zdroj: vlastní zpracování] 

Aktiva celkem 920,4 mld. K  

Po et klient  eské spo itelny 5 297 398 

Po et pobo ek 658 

Pr m rný po et zam stnanc  Finan ní skupiny eské spo itelny 10 760 

Po et karet 3 178 184 

Po et bankomat  a platbomat  1 466 

 

6.2 Raiffeisenbank  

Raiffeisenbank a. s. p sobí na eském trhu od roku 1993, ovšem samotné jméno Raiffeisen 

má ve sv t  už více než 140letou tradici a pyšní se mnoha úsp chy.  

 

Obrázek 2 Logo Raiffeisenbank [Zdroj: Raiffeisenbank, © 2008-2013] 
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Raiffeisenbank a.s. poskytuje od roku 1993 v eské republice široké spektrum bankovních 

služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s eBankou, 

integra ní proces ob  banky dokon ily v lét  roku 2008. Raiffeisenbank obsluhuje klienty 

v síti více než 120 pobo ek a klientských center, poskytuje rovn ž služby specializovaných 

hypote ních center, osobních a firemních poradc . 

Skupina Raiffeisen získává pravideln  od prestižních asopis  Euromoney, Global Finance 

i The Banker ceny pro "Nejlepší banku ve st ední a východní Evrop ", sí ové banky navíc 

získávají ocen ní pro nejlepší banky v daných zemích regionu.  

Raiffeisenbank a.s. od samého po átku aktivn  nabízí služby s d razem na zohledn ní 

specifických pot eb klient  v r zných regionech. Vedle svých ryze obchodních aktivit se 

banka angažuje v souladu se 140letou tradicí jména Raiffeisen rovn ž v ad  ve ejn  

prosp šných aktivit, zahrnujících nap . oblast kultury, vzd lávání i charitativní projekty. 

Znakem a tradi ní ochrannou známkou skupiny Raiffeisen je zvláštní architektonický 

prvek: dv  zk ížené ko ské hlavy (tzv. Giebelkreuz). Giebelkreuz, který již po staletí zdobí 

štíty mnoha budov v Evrop , je symbolem ochrany rodin shromážd ných pod spole nou 

st echou p ed zlem a životním ohrožením.  

Stejn  jako eská spo itelna, tak i Raiffeisenbank zp ístup uje ve ejnosti její výsledky 

hospoda ení. (Raiffeisenbank, © 2008-2013) 

Tabulka 7 Základní fakta k 31. 12. 2012 [Zdroj: vlastní zpracování] 

Aktiva celkem 9,357 mld. K  

Po et pobo ek 126 

Po et zam stnanc  2 972 

 

6.3 Erste Bank 

Erste Bank je obchodní banka operující ve st ední Evrop  se sídlem ve Vídni. V roce 1819 

byla založena jako první rakouská spo itelna. Erste Bank Oesterreich je dce inou 

spole ností Erste Group, která se vyvinula v jednu z nejv tších finan ních poskytovatel  

služeb ve st ední a východní Evrop . S p ibližn  49 500 zam stnanc  obsluhuje kolem 17 

milion  klient  ve 3 100 pobo kách v 8 zemích (Rakousko, Chorvatsko, eská republika, 

Ma arsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina). 
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Obrázek 3 Logo Erstebank [Zdroj: Erste Bank, © 2013] 

 

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich), spolu 

s Sparkassen, tvo í jednu z nejv tších bankovních skupin v Rakousku. V hlavních 

oblastech podnikání - vklady a úv ry - je kladen d raz na soukromé zákazníky, firemní 

zákazníky a orgány ve ejné moci.  

Erste Bank a Sparkassen kombinují výhody lokáln  ukotvené spo itelny s bezpe ností 

a sílou velké mezinárodní banky. Tato vzájemná solidární odpov dnost zajiš uje v tší 

bezpe nost pro skupiny klient , protože lenové vzájemn  sdílejí odpov dnost za vklady. 

(Erste Bank, © 2013) 

Tabulka 8 Základní fakta k 31. 12. 2012 [Zdroj: vlastní zpracování] 

Po et klient  17 mil. 

Po et pobo ek 3 100 

Po et zam stnanc  49 500 

 

6.4 Raiffeisen Bankengruppe Österreich 

Raiffeisen Bankengruppe Österreich je nejv tší bankovní skupinou v zemi. Tém  každý 

druhý Rakušan je zákazníkem Raiffeisen Bank. 

 

Obrázek 4 Logo Raiffeisen Bankengruppe Österreich [Zdroj: Raiffeisen, © 2013] 
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Raiffeisen Bankengruppe Österreich, spolu s 513 nezávislými místními družstevními 

bankami a s celkovým po tem 2 223 pobo ek, osmi regionálních opera ních st edisek 

p sobí jako úst ední instituce nejhustší bankovní sí  v zemi. P ibližn  1,7 milionu 

Rakušan  jsou leny, a tedy i spolumajitely banky Raiffeisen. Více než 43 procent všech 

Rakušan  jsou zákazníci Raiffeisen Bank. 

Raiffeisen nabízí svým zákazník m komplexní škálu finan ních služeb. Díky úzké 

spolupráci specializovaných dce iných spole ností a p idružených spole ností RZB jsou 

všechny rakouské banky Raiffeisen schopné vyhov t individuálním pot ebám každé 

skupiny zákazník  a poskytují finan ní produkty a služby "pod jednou st echou". 

(Raiffeisen, © 2013) 
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7 POSKYTOVANÉ SLUŽBY VE VYBRANÝCH BANKÁCH  

Ve vybraných bankách budeme analyzovat poskytované služby ur ené pro fyzické osoby. 

Zam íme se zejména na produkty, které jsou nejvíce žádány klienty. Jedná se o bankovní 

ú ty, spo icí ú ty a úv ry. V následující kapitole budou jednotlivé bankovní produkty 

detailn  rozebrány. 

7.1 Druhy bankovních produkt  

Moderní p ístupy k systematizaci bankovních produkt  se odklán jí od klasického 

principu, který vychází z pohledu banky a jehož podstatou je bilan ní odraz daného 

produktu, a naopak klade do pop edí funkci (ú el), jakou plní daný bankovní produkt pro 

klienta banky. Dle tohoto p ístupu se d lí bankovní produkty do p ti základních skupin: 

 Bankovní finan n  úv rové produkty – umož ují klient m získat finan ní 

prost edky od banky; 

 Depozitní (vkladové) bankovní produkty – p edstavují pro klienty možnosti 

finan ního investování; 

 Platebn  zú tovací bankovní produkty – umož ují klient m provád t platební 

a zú tovací styk prost ednictvím banky; 

 Produkty investi ního bankovnictví – klient m umož ují finan ní investování, 

získávání zdroj  nebo zajišt ní prost ednictvím derivátových nástroj , služby spojené 

s úschovou a správou investi ních nástroj ; 

 Pokladní a sm nárenské produkty – p edstavují pro klienty r zné transakce 

s hotovými pen zi a sm nu hotových pen ž z jedné m ny do druhé. 

Z hlediska klientské segmentace je pro banku d ležité len ní do dvou následujících 

skupin: 

 Retailové produkty – týkají se relativn  menších ástek, ale naopak v tšího po tu 

transakcí nebo klient ; 

 Wholesalové produkty – jsou spojeny s v tšími ástkami, asto mají mnohem 

individuáln jší povahu.  

(REVENDA, 2005, s.132-134) 
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7.1.1 Ú et – konto 

Bankovní konto je ú et, který banka z izuje svému klientovi. Tento odráží stav pohledávek 

nebo závazk  ze vzájemného obchodního stavu a sou asn  slouží jako prost edek 

zachycující pohyby pohledávek a závazk  mezi smluvními stranami. Ú et, konto je základ 

obchodního vztahu s klientem. (KRÁ , 2009, s. 120) 

7.1.2 Bankovn  finan n  úv rové produkty 

Mezi nejd ležit jší obchody bank pat í poskytování úv r  a další formy financování. 

Bankovní produkty, jejichž prost ednictvím banky kryjí finan ní pot eby svých klient , 

m žeme rozd lit do t í základních skupin: 

 Pen žní úv ry – znamenají skute né poskytnutí likvidních prost edk  obvykle 

v bezhotovostní form . Krom  podnikatelských ú elových a investi ních úv r  sem 

pat í úv ry kontokorentní, eskontní, hypote ní a spot ebitelské. 

 Závazkové úv ry a záruky – ty pro klienty neznamenají bezprost ední získání 

likvidních prost edk . Banka se pouze v ur ité form  zaru uje za svého klienta, 

a zavazuju se splnit jeho závazek, pokud tak klient neu iní sám. Jedná se o r zné druhy 

bankovních záruk, o akcepta ní a avalový úv r. 

 Alternativní formy financování – jedná se o produkty, které umož ují klient m získat 

finan ní prost edky za ur itých specifických podmínek. Pat í sem faktoring 

a forfaiting. 

(REVENDA, 2005, s. 131-134) 

7.1.3 Cena bankovních produkt  

Každý poskytnutý produkt p edstavuje pro banku nákladovou položku. Banka funguje na 

ziskovém principu, každý náklad chce mít pokrytý. Proto si za jednotlivé produkty 

a služby ú tuje ur ité výše cen, které platí klient banky. O cen  nových i stávajících 

produkt  a služeb rozhoduje banka v rámci své cenové strategie a cenové politiky, kterými 

se sledují r znorodé cíle. T mi mohou být nap íklad samotné p ežití banky (kdy dochází 

ke snížení cen a zisk už není tak d ležitý jako p ežití banky), maximalizace zisku, 

maximalizace p íjm , maximalizace r stu prodeje (banka v í, že ím více produkt  prodá, 

tím více se jí sníží náklady na jednotlivé produkty a úm rn  tomu vzrostou zisky, tedy 

stanovuje cenu jako co nejnižší) a další cíle. M na ceny produktu bývá m nou zem , v níž 

je produkt poskytován. Jak již vyplývá z uvedené charakteristiky produkt  a jejich 
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vzájemné podmín nosti a propojenosti, není jednoduché ceny produkt  a služeb 

klasifikovat.  

K základním typ m cen bankovních produkt  pat í p edevším: 

 Úroky - cena za p j ení pen z bankou.  

 Provize a prémie - cena poskytnuté služby klientovi, p i níž na sebe banka bere ur ité 

riziko (nap . záru ní provize p i poskytování bankovní záruky, prémie za prodej opce 

apod.).  

 P ímé poplatky - cena poskytnuté služby, kde jsou zahrnuty ur ité náklady, ne však 

náklady spojené s p evzetím rizika/nap íklad poplatky za vedení ú tu, za výb r 

z automat , za zprost edkování prodeje cenných papír  apod. 

 Nep ímé poplatky - cena poskytnuté služby, se kterou není spojeno p evzetí rizika, 

poplatky zde nejsou samostatn  vyjád eny, ale jsou skryty v jiné cen  (nap . p ipsání 

pen z na ú et klienta s pozd jší valutou oproti dnu, kdy banka peníze získala). 

Produkt m že obsahovat bu  jeden typ ceny anebo se ast ji využívá varianta 

kombinování ceny v rámci produktu. Nap íklad p i poskytnutí úv ru se nejen zapo ítávají 

úroky z úv ru, ale taktéž r zné poplatky a provize/ za sjednání úv ru apod.  

Cena produkt  se stanovuje na základ  poptávky klient , náklad  na produkt dané banky 

a také je odrazem ceny konkurence. Vhodná cena bude ležet n kde mezi tou, která je p íliš 

nízká na to, aby p inesla zisk, a tou, která je p íliš vysoká na to, aby vyvolala poptávku. 

Výsledná cena se musí vždy vztahovat k n jaké bázi nebo ke kombinaci jednotlivých bází, 

a to jako: 

 Hodnotový objem - cena je stanovena, jako cena za hodnotovou jednotku, tedy nap . 

jedna koruna, p íkladem hodnotové jednotky je skute n  erpaný úv r. 

 Jednotlivý produkt - je cena za jednotlivý produkt, nap . cena za p evod pen z, za 

výb r hotovosti z bankomatu apod. 

 Hodnotový výsledek - cena se stanovuje na základ  dosaženého výsledku z obchodu, 

nap . procentní podíl na zisku z prodeje cenných papír . 

 as - zde cena závisí na asové jednotce, platí se za dobu po jakou je služba i produkt 

využíván. 

(DVO ÁK, 1999, s. 138-140) 
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7.2 Vybrané bankovní produkty eské spo itelny 

Mezi hlavní produkty eské spo itelny pat í: ú ty, úv ry, spo ení a penze, investování 

a pojišt ní. 

7.2.1 Osobní ú et S 

eská spo itelna poskytuje osobní ú et na míru pro všechny nad 18 let. Hlavním mottem je 

ú et, o kterém rozhoduje pouze zákazník. Jsou poskytované jen takové služby, které si 

skute n  zákazník p eje využívat. Další výhodou je neomezený p ístup k pen z m jak 

prost ednictvím internetu tak i mobilu nebo platební karty. Dostupnost pobo ek v eské 

republice je více než dosta ující, eská spo itelna disponuje více než 600 pobo ek 

a výb ry z bankomat , kterých má 1 300, jsou možné tém  na každém rohu. Díky 

Programu výhod eské spo itelny je možnost využít slevy za vedení ú tu. 

Nejprodávan jší je balí ek služeb již za 69 K , který zahrnuje nap íklad: 

 bezkontaktní platební kartu Visa pro rychlé platby p i nákupech v obchodech u nás 

i v zahrani í 

 p ístup k ú tu 24 hodin denn  prost ednictvím internetu a mobilu - SERVIS 24 

 zdarma všechny výb ry hotovosti z nejširší sít  bankomat  eské spo itelny 

 zdarma založení všech trvalých plateb (platby za nájem, elekt inu nebo za mobil)  

 zdarma m sí ní elektronický výpis  

Zp sob založení 

Zp sob , kterými lze ú et založit, poskytuje eská spo itelna více. Zákazník si m že 

vybrat dle toho, co preferuje. Jednou z možností je online na internetu, kde je pot eba si 

p ed vypln ní žádosti p ipravit elektronickou podobu dvou pr kaz  totožnosti a výpis ze 

stávajícího ú tu. Založení je rozd leno do t í dn , první den dojde k vypln ní formulá e, 

druhý den klient obdrží SMS s íslem ú tu a bude mu p eveden minimální vklad (100 K ) 

na nový ú et a t etí finální den je ú et aktivní a p ipraven k použití. Další hojn  

využívanou možností je navštívení pobo ky, kde je možno se p edem objednat a p edejít 

tak možným frontám. S sebou je pot eba mít pr kaz totožnosti zpravidla ob anský pr kaz. 

T etí možností sjednání bankovního ú tu je zaslání žádosti a následného kontaktování ze 

strany banky. 
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 Dopl kové produkty: 

 Visa Classic – pohodlný a rychlý zp sob platby po celém sv t  v obchodech nebo p es 

internet za zboží a služby. 

 Visa Gold – rychlé platby kdykoliv a kdekoliv. 

 P j ka 

 Kontokorent – možnost erpání pen z do mínusu ihned a kdykoliv. 

 Pojišt ní právní ochrany 

 Pojišt ní pravidelných výdaj  

 Cestovní pojišt ní k Osobnímu ú tu S 

 Kreditní karta Odm na – odm na nebo sleva za každou platbu. 

Tabulka 9 Produktový sazebník Osobní ú et eské spo itelny [Zdroj: vlastní zpracování] 

BANKOVNÍ Ú ET 

Založení ú tu Zdarma 

Vedení ú tu 20 K  

Zrušení ú tu Zdarma 

Výpis z ú tu 5 K  

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 

Z ízení služby Zdarma 

Zrušení služby Zdarma 

Využití tel. bankovnictví Zdarma 

PLATEBNÍ KARTY 

Vydání karty Zdarma 

Správa karty (m sí n ) 39 K  

Výb r v rámci banky 6 K  

Výb r u jiných bank 40 K  

Výb r v zahrani í 125 K   
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Zapomenutý PIN 100 K  

 

7.2.2 Spo icí ú ty 

eská spo itelna nabízí svým klient m 3 možnosti zhodnocení svých vklad  a to 

prost ednictvím Ú elového spo ení, Internetového spo ení S nebo Vkladového ú tu. 

Ú elové spo ení 

Založení a vedení spo icího ú tu je zdarma. Na za átku si klient zvolí ú el spo ení nebo se 

rozhodne spo it jen tak a zvolí si výši cílové ástky a ástku, kterou bude m sí n  ukládat. 

Peníze na ú tu jsou neustále k dispozici a bez poplatk  je možno je kdykoliv vybrat. 

Pokud bude klient pravideln  ukládat každé 3 m síce menší ástky na spo icí ú et, má 

možnost zhodnotit své úspory až o 1,3 % p.a. a získat slevy až 40% ve vybraných 

obchodech. Spo it m že již od 300 až 3 000 K  m sí n  a ro ní výpisy jsou vyhotoveny 

zdarma. Vklady jsou ze zákona pojišt ny. Z ízení ú elového spo ení lze sjednat na 

nejbližší pobo ce nebo prost ednictvím žádosti, která se vypl uje elektronicky. Zájemce 

nemusí být klientem eské spo itelny, s sebou si pouze musí p inést doklad totožnosti. 

Tabulka 10 Doba spo ení u ú elového spo ení [Zdroj: vlastní zpracování] 

DOBA SPO ENÍ 

Cílová  

ástka 

6  

m síc  

12  

m síc  

18  

m síc  

2  

roky 

3  

roky 

10 000 1 667 833 556 417 X 

15 000 2 500 1 250 833 625 417 

20 000 X 1 667 1 111 833 556 

30 000 X 2 500 1 667 1 250 833 

50 000 X X 2 778 2 083 1 389 

60 000 X X X 2 500 1 667 

75 000 X X X X 2 083 

100 000 X X X X 2 778 
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Internetové spo ení S 

Založení a vedení spo icího ú tu je zdarma. Peníze jsou klientovi kdykoliv k dispozici a je 

mu poskytnut výhodný úrok až 1,5 % p.a.. Každý m síc se uložená ástka zvýší o základní 

úrok a na konci sledovaného období se navíc navýší o úrokový bonus. Zdarma jsou také 

výpisy p íchozí transakce a jedna odchozí transakce v m síci. P ístup k ú tu je 

prost ednictvím bankovnictví 24 hodin denn . Vklady jsou ze zákona pojišt ny. 

Internetové spo ení S zatím není možno sjednat na pobo ce, ale prost ednictvím 

telefonních banké . 

Vkladový ú et 

Umož uje snadné a výhodné uložení pen z. Pen žní prost edky je možné ukládat jak 

v eské tak i cizí m n . Ú et lze využít nejen pro jednorázové vkládání pen z, ale i pro 

pravidelné spo ení. Vklady jsou ze zákona pojišt ny. Založení a vedení ú tu je zdarma 

a není nutné vlastnit jiné ú ty. Termíny splatnosti pen ž jsou stanoveny od 1 m síce až po 

4 roky. Bez poplatku je možnost výb ru mimo den splatnosti až do výše 25 % z vkladu. 

Lze vybrat ze dvou variant a to z jednorázového ú tu nebo revolvingového. Z ízení lze 

provést p ímo na pobo ce nebo vypln ním elektronického formulá e. 

Tabulka 11 Produktový sazebník Ú elového spo ení, Internetového spo ení S 

a Vkladového spo ení [Zdroj: vlastní zpracování] 

 
Ú elové spo ení 

Internetové spo ení 

S 
Vkladové spo ení 

Z ízení ú tu Zdarma Zdarma Zdarma 

Správa ú tu Zdarma Zdarma Zdarma 

Minimální z statek 300 K  Neuvedeno Neuvedeno 

Zrušení ú tu Zdarma Zdarma Zdarma 

Vyhotovení výpis  Zdarma Zdarma Zdarma 
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7.2.3 Úv ry 

P j ka 

eská spo itelna má na výb r pouze jeden základní typ p j ky. P j ku lze vy ídit pohodln  

na kterékoliv pobo ce, kde je klient seznámen s jeho možnostmi a riziky a banka 

vyhodnotí, zda je p j ku možné poskytnout. Následuje podpis smlouvy. P j kou lze získat 

pen žní obnos ve výší 20 000 až 600 000 K . Peníze mohou být vyplaceny p ímo na ruku 

nebo bezpe n  na ú et klienta. P j ka nemusí být zajišt ná a výši a datum si klient ur í dle 

svých možností. Splátky lze rozložit až na 7 let a je zaru eno pojišt ní pro p ípad 

nemožnosti splácet. 

Spot ebitelský úv r 

Jedná se o úv r s pevnou úrokovou sazbou. Bez nutnosti zajišt ní lze poskytnout úv r až 

do ástky 600 000 K . Nejnižší ástka je 100 000 K . Zdarma jsou poskytovány výpisy 

z úv rového ú tu. Peníze lze erpat jednorázov  nebo postupn  dle aktuální pot eby 

klienta. Splácet lze m sí n  po dobu 10 let. 

Tabulka 12 Produktový sazebník P j ka, Spot ebitelský úv r a P j ka na studium 

pro studenty vysokých škol [Zdroj: vlastní zpracování] 

 P j ka Spot ebitelský úv r 

P j ka na studium 

pro studenty 

vysokých škol 

P ijetí, posouzení a 

vyhodnocení žádosti 

o úv r 

1 % z výše poskytnutého úv ru,  

max. 5 000 K  
Zdarma 

Správa úv ru 59 K  59 K  59 K  

Úroková sazba  6,25 % p.a. 8,90 % p.a. 

 

Úv r od bu inky 

Snadné získání pen z na menší i v tší investice. Nový úv r od Bu inky nabízí možnost 

získání pen žních prost edk  na zrekonstruování bydlení i koup  bytu, domu nebo 

pozemku, i v p ípad  pokud klient nemá nic naspo ené na stavebním spo ení. Lze získat až 
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800 000 K  bez zástavy nemovitosti. Podpis manžela i manželky není nutný do 

300 000 K . Lze sjednat nízké m sí ní splátky, které tak nezat žují rodinný rozpo et. 

Pevná úroková sazba ve výši 6,85 %. Peníze lze vyplatit p i p edložení doklad , nebo 

prost ednictvím úhrady faktur za materiál nebo provedené práce, které teprve ekají na 

zaplacení. Další možností je získat peníze ihned p ímo na ú et a p edání faktur a ú tenek 

od dodavatel  do 1 roku. 

7.3 Vybrané bankovní produkty Raiffeisenbank 

7.3.1 B žné ú ty 

V kategorii b žných ú t  má klient možnost dvou typ  ú t : 

 Ú ty s cenovými programy jsou b žné ú ty a související služby, za které má klient 

možnost platit zvýhodn ný i nulový poplatek p i spln ní níže specifikovaných 

podmínek. Pat í mezi n  eKonto KOMPLET, eKonto MINI, eKonto. Osobní ú et 

eKonto avšak od 1. 2. 2013 již není v aktuální nabídce. 

 Samostatné b žné ú ty jsou ur eny klient m, kte í si z ú t  s cenovými programy 

nevybrali vyhovující ú et. 

eKonto KOMPLET 

Nej ast jší bankovní produkty a služby za jeden m sí ní paušál. Možnost výb r  

z bankomat  kterékoliv banky v R nebo zahrani í bez poplatk . V cen  je jedna kreditní 

karta a dv  debetní platební karty. íslo ú tu si klient m že vybrat nap . podle data svého 

narození. Cena m sí ního paušálu p i neaktivním využívání je 250 K . Pokud je ú et 

využíván aktivn , což je pokud sou et p íchozích plateb na ú tu iní alespo  15 000 K  

m sí n  a zárove  se uskute ní minimáln  t i odchozí transakce m sí n , je cena 

m sí ního paušálu 129 K . Podmínky pro získání tohoto ú tu je v k minimáln  15 let, 

ob anský pr kaz pop ípad  jiný doklad totožnosti a minimální vklad 500 K . Službu lze 

z ídit v kterékoliv pobo ce nebo prost ednictvím internetu pomocí online formulá e. 

eKonto MINI 

Ú et, který lze sestavit na míru pot ebám klienta. Platí se jen poplatky za produkty 

a služby, které jsou do eKonta zvoleny a využívány. P i aktivním využívání se neplatí 

poplatek za vedení ú tu a p ímého bankovnictví. Další výhodou je spo icí ú et zdarma 

a možnost využívat špi kového internetového bankovnictví k ú tu kdykoliv a kdekoliv. 
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Podmínky pro získání jsou stejné jako u z ízení ú tu eKonta KOMPLET tedy minimální 

v k 15 let, ob anský pr kaz pop ípad  jiný doklad totožnosti a minimální vklad 500 K . 

Ú et lze z ídit pouze ve vybraných pobo kách. 

Ostatní ú ty 

Mezi ostatní ú ty pat í Studentský ú et, Samostatný korunový ú et a Samostatný ú et 

v cizí m n . V rámci Samostatného korunového ú tu lze k disponování s ú tem 

zplnomocnit i další osoby. Frekvenci a zp sob p edávání výpisu si m že klient ur it sám 

a trvalé p íkazy, inkaso a SIPO jsou založené zdarma. Podmínky získání jsou p edložení 

dokladu totožnosti, uzav ení smlouvy a složení minimálního vkladu 500 K . Ú et je 

ur ený pro fyzické osoby starší 15 let, podnikatele a právnické osoby. Ú et lze z ídit bu  

prost ednictvím kontaktního formulá e, na nonstop lince i na nejbližší pobo ce. 

Tabulka 13 Produktový sazebník Samostatný korunový ú et [Zdroj: vlastní zpracování] 

BANKOVNÍ Ú ET 

Založení ú tu Zdarma 

Vedení ú tu 75 K  

Zrušení ú tu Zdarma 

Výpis z ú tu Zdarma 

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 

Z ízení služby Zdarma 

Zrušení služby Zdarma 

Využití tel. bankovnictví 10 K  

PLATEBNÍ KARTY (VISA Classic) 

Vydání karty Zdarma 

Správa karty (m sí n ) 75 K  

Výb r v rámci banky Zdarma 

Výb r u jiných bank 39,90 K  

Výb r v zahrani í 100 K  + 5%  
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Zapomenutý PIN 200 K  

7.3.2 Spo icí ú ty 

Pro zhodnocení svých vklad  lze využít následujících spo icích ú t . Pat í mezi n  eKonto 

Plus, eKonto Flexi a spo icí ú et V eli ka. 

eKonto Plus 

Umož uje velmi výhodné zhodnocení finan ních prost edk  bez výpov dní lh ty. Klient 

spo í a své peníze má neustále k dispozici. Za vedení a z ízení ú tu nejsou vybírány žádné 

poplatky. V rámci eKonta Plus je možno využít služby Inteligentního spo ení 

tj. automatické nadlimitní a podlimitní p evody pen z z b žného ú tu a na n j. Zdarma 

jsou p íchozí i odchozí platby v rámci nadlimitních a podlimitních p evod . P evody ze 

spo icího ú tu na b žný a opa n  probíhají ihned. Ze zákona jsou vklady pojišt ny. 

Možnost ovládat ú et p es internet a po telefonu. Není zde podmínka minimálního z statku 

na ú tu. Podmínky získání ú tu jsou p edložení dokladu a uzav ení smlouvy s bankou. 

Ú et lze z ídit osobn  p i návšt v  pobo ky. 

eKonto Flexi 

Jedná se o spo icí ú et s výpov dní lh tou, který nabízí výhodné zhodnocení finan ních 

prost edk . Za z ízení a vedení ú tu nejsou ú továny žádné poplatky. Úroková sazba m že 

init až 1,5 % p.a.. Nespornou výhodou je možnost rychlého založení p es internetové 

bankovnictví k b žnému ú tu eKonto. Minimální z statek na ú tu není podmínkou 

a peníze má klient kdykoliv k dispozici. Délky výpov dní lh ty jsou možné bu  na 14 dní, 

21 dní, 6 m síc  nebo 12 m síc . Podmínkou pro z ízení je b žný ú et eKonto s cenovým 

programe eKonto MINI nebo eKonto KOMPLET.  

Spo icí ú et V eli ka 

Zhodnocení úspor pro nezletilé d ti do v ku 15 let. Sou ástí ú tu je ú et eKonto. 

Pravomoc disponovat s prost edky je umožn no pouze zákonnému zástupci. Vkládat na 

ú et m žou rodi e, dít  a kterákoliv další osoba a to bu  v hotovosti, nebo p evodem 

z ú tu. Ú et m že založit zákonný zástupce dít te, tedy nej ast ji rodi . K založení je 

nutné p edložit platný ob anský pr kaz zákonného zástupce a originál rodného listu dít te. 
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Tabulka 14 Produktový sazebník spo icích ú t  eKonto Plus, eKonto Flexi 

a spo icího ú tu V eli ka [Zdroj: vlastní zpracování] 

 eKonto Plus, eKonto Flexi V eli ka 

Z ízení ú tu Zdarma Zdarma 

Správa ú tu Zdarma Zdarma 

Minimální z statek/vklad 0 K  0 K  

Zrušení ú tu Zdarma Zdarma 

Internetové bankovnictví   

Vyhotovení výpis  Zdarma Zdarma 

 

7.3.3 Úv ry 

P j ka 

Raiffeisenbank poskytuje 3 druhy p j ek a to Osobní p j ku, P j ku pro klienty 

a Ú elovou p j ku. 

Tabulka 15 Produktový sazebník Osobní p j ky, P j ky pro klienty a Ú elové 

p j ky [Zdroj: vlastní zpracování] 

 Osobní p j ka P j ka pro klienty Ú elová p j ka 

Sjednání a vedení Zdarma Zdarma Zdarma 

Doklad ú elu - -  

Doklad p íjmu  -  

Výše p j ky 20 000 – 500 000 

K  

20 000 – 400 000 

K  

50 000 – 1 000 000 

K  

Doba splácení 6 – 72 m síc  6 – 72 m síc  6 – 120 m síc  

Zajišt ní úv ru nemusí - nemusí 

Základní pojišt ní 

schopnosti splácet 
Zdarma Zdarma Zdarma 



UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky 51 

 

P ed asné splacení Zdarma Zdarma - 

  

Podmínky založení 

P i založení osobní p j ky je stanovený minimální v k 18 let, alespo  jedna návšt va 

pobo ky a p edložení dokladu totožnosti a dokladu o p íjmu. 

Sjednání P j ky pro klienta probíhá p es banner a elektronickou žádost klienta 

v internetovém bankovnictví k b žnému ú tu eKonto. Finan ní prost edky jsou pro klienta 

k dispozici na tomto ú tu ihned po schválení úv ru. Pro sjednání p j ky nejsou pot eba 

žádné dodate né doklady. 

Podmínky pro založení ú elové p j ky jsou stejné jako u osobní a to minimální v ková 

hranice 18 let, alespo  jedna návšt va pobo ky a p edložení dokladu o p íjmu. 

Spot ebitelský úv r 

Tabulka 16 Produktový sazebník Spot ebitelského úv ru [Zdroj: vlastní zpracování] 

P ijetí a posouzení žádosti (%, K ) Min. 1, max. 500* 

Využívání a správa úv ru 99 K ** 

Zm na podmínek ze strany klienta 2 000 K  

Úhrada náklad  p i mimo ádné splátce 1 % splatné ástky 

* Úv ry poskytnuté od 1. 1. 2013 zdarma 

** Úv ry poskytnuté od 1. 1. 2013 zdarma 

 

7.4 Vybrané bankovní produkty Erstebank 

7.4.1 B žné ú ty 

Slogan, který se objevuje na oficiálních stránkách, zní „K budoucnosti, díky 

nejmodern jšímu ú tu Rakouska“. Nejnov jší ú et Rakouska zahrnuje bankovní kartu 

s Airbag pojišt ním, bankovní kartu s bezkontaktní platební funkcí založenou na 

technologii NFC (Near Field Communication), NetBanking, NetBanking App s novou 

funkcí Scan&Pay, multifunk ní ú et a kreditní kartu s možností 20 Euro úv ru.  
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Erstebank nabízí 4 možné typy b žných ú tu, a to s Komfort Konto, spark7 Konto, 

Studentenkonto a s Komfort Babykarenz-Konto. 

s Komfort Konto 

Klientovi nabízí pohodlný ú et, kde jeho peníze budou uloženy bezpe n  a s možností ešit 

platby bez ohledu na as a místo, mnoha zp soby dle p ání a preferencí zákazníka.  

Komfortní platby s bezkontaktní platební kartou v etn  Airbag pojišt ní karty. První rok 

s MasterCard Gold nebo s VISA Card Gold za polovi ní cenu. Kreditní karta s možností až 

20 Euro úv ru, moderní NetBanking App funkce a multifunk ní ú et. 

Výhody a náklady 

Tabulka 17 Produktový sazebník s Komfort Konto [Zdroj: vlastní zpracování] 

 s Komfort Konto 

Poplatek za vedení ú tu 
První rok zdarma, poté 15,06 Eur za 

tvrtletí 

Cena balí ku zahrnuje 

Internetové a mobilní bankovnictví Zdarma 

24 hodinový servis Zdarma 

Výb r hotovosti Zdarma 

Poplatky 

Manuální a papírové zaú tování na p epážce 0,90 Euro 

Platba v hotovosti p ímo na míst  2,01 Euro 

Karty 

Bankovní karta s Airbag pojišt ním Zdarma 

s VISA Gold nebo MasterCard Gold s 

globální a komplexní cestovním pojišt ním 

První rok za polovi ní cenu 2,46 Euro za 

m síc 

Výpis z ú tu 

Prost ednictvím internetového bankovnictví Zdarma 

Zaslání výpisu z ú tu 0,90 Euro + poštovné 
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Zrušení ú tu Zdarma 

 

spark7 Konto 

Ú et vhodný pro mládež od 10 do 19 let. Poskytuje celosv tový výb r pen z po celý den, 

NetBanking a NetBanking aplikace zdarma. Mezi hlavní výhody ú tu pat í 20 Euro bonus 

k ú tu, zdarma spark 7 ú et a spark 7 bankovní karta, vedení ú tu zcela zdarma, zlevn né 

vstupenky a pro mladé sout že o atraktivní ceny. Možnost získání až 10 Eura kapesného, 

pokud je kapesné p evedeno prost ednictvím trvalého p íkazu na ú et. 

Studentenkonto 

Ú et pro studenty, kte í si cht jí vychutnat život na plno. Služba zahrnuje bankovní kartu 

zdarma, studentský pr kaz ISIC zdarma, informace o ú tu prost ednictvím SMS nebo  

e-mailem zdarma, vedení ú tu a elektronického bankovnictví zdarma a možnost 

poradenství ve všech finan ních záležitostech. 

7.4.2 Spo icí ú ty 

Tabulka 18 Produktový sazebník vybraných spo icích ú t  [Zdroj: vlastní zpracování] 

Forma spo ení Splatnost Úrok 

s Komfort Sparen 

Basis 
Splatné na požádání 0,125 % 

s Komfort Sparen 

Jugend 
Splatné na požádání 0,250 % 

s Kapital Sparen 

6 m síc  

12 m síc  

21 m síc  

0,400 % 

0,500 % 

0,700 % 

s Kapital Sparen 

Select 12 Monate 
 1,500 % 

s Plus Sparen 6 m síc  
Úrove  1 

Úrove  2 

0,125 % 

0,500 % 



UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky 54 

 

Úrove  3 

Úrove  4 

Úrove  5 

Úrove  6 

0,875 % 

1,250 % 

1,625 % 

2,000 % 

 

S Komfort Sparen Basis je splatný na požádání, a za pevnou úrokovou sazbu. Vedení ú tu 

je zdarma. U spo icího ú tu s Kapital Sparen je garantovaná úroková sazba 0,400 % již p i 

vkladu 100 Euro. Jako u p edchozího ú tu vedení ú tu je zcela zdarma. S Kapital Sparen 

Select je kombinace vysokých úrokových úspor a perspektivních investic – optimální mix, 

jak sv j majetek ud lat ziskovým. S Plus Sparen lze vytvo it vlastní úrok na základ  

bankovních služeb, které jsou využívány. O úrovni úroku na bankovní služby p sobí: 

S úv r na bydlení a spo ení, financování v etn  leasingu a S spo ení, kapitálové životní 

pojišt ní, cenné papíry a úspory. 

7.4.3 Úv ry 

Spot ebitelský úv r 

Úv r lze poskytnout i cizímu státnímu p íslušníkovi, který disponuje kontem u banky 

s m sí ními úložky a platnou pracovní smlouvou. 

Tabulka 19 Produktový sazebník Spot ebitelského úv ru [Zdroj: vlastní zpracování] 

Bankovní poplatky u spot ebitelského úv ru 

Zpracování a posouzení úv ru %, K  Min. 0,5; max. 369 

Vedení úv rového ú tu (m sí n  v K ) 85 K  

Zm na podmínek ze strany klienta 369,00 K  

Úhrada náklad  p i mimo ádné splátce 3 % splacené ástky 
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7.5 Vybrané bankovní produkty Raiffeisenlandesbank Niederösterreich 

- Wien 

7.5.1 B žný ú et 

Ú ty a karty nabízené bankou Raiffaisen p edstavují pevný základ pro bankovní pot eby. 

Mein Raiffeisen Konto p edstavuje rozcestník pro osobní finance. Nabízí komplexní 

servis, který je založen na individuálních pot ebách klienta. Konzultant Raiffeisen p i 

osobním pohovoru vybere zákazníkovi správný životní ú et, nap íklad pro mládež, 

studenty, osobní ú et nebo penzijní ú et. 

Raiffeisen Konto 

Tabulka 20 Produktový sazebník Raiffeisen Konto [Zdroj: vlastní zpracování] 

 Konto M PLUS Konto L PLUS Konto XL PLUS 

Cena balí ku za 

m síc 
2,00 EUR 5,00 EUR 10,00 EUR 

Raiffeisen 

MaestroKarte 
 Zdarma Zdarma 

Raiffeisen 

MasterCard 
  Zdarma 

Výpis z ú tu Zdarma Zdarma Zdarma 

Otev ení trvalého 

p íkazu 
Zdarma Zdarma Zdarma 

Otev ení inkasa Zdarma Zdarma Zdarma 

Atraktivní debetní a 

kreditní úrok 
  Zdarma 
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Raiffeisen VIOLA-KONTO 

Tabulka 21 Produktový sazebník Raiffeisen VIOLA-KONTO [Zdroj: vlastní zpracování] 

 Raiffeisen VIOLA-KONTO 

Cena balí ku za m síc 6,37 EURO 

VIOLA-BANKOMATKARTE Zdarma 

VIOLA – kniha výhod Zdarma 

Vedení ú tu Zdarma 

Výpis z ú tu Zdarma 

 

Raiffeisen Studierendenkonto 

Pohodlné a komplexní ešení, které pom že mít finance pod kontrolou a nabízí mnoho 

výhod. Vedení ú tu je zcela zdarma, internetové bankovnictví, karta Maestro 

a elektronické zú tování zdarma. Bezplatné lenství v Raiffeisen Club. K z ízení ú tu jako 

dárek Austrian Airlines dárkové karty v hodnot  50 Euro. Další výhodou tohoto ú tu jsou 

speciální nabídky slev na koncerty a vstupenky vybraných webových portál . Otev ení 

ú tu je jednoduché, sta í vyplnit elektronický formulá  a zaslat ho. 

Jugendkonto 

Ú et mládež nabízí nezávislost v ízení finan ních záležitostí. Zdarma jsou k dispozici 

vedení ú tu, internetové bankovnictví, karta Maestro a bezplatné lenství v Raiffeisen 

Club. 

7.5.2 Spo icí ú et 

Prämiensparbuch (Prémium spo icí ú et) 

V p ípad , že se klient rozhodne spo it pravideln  jak menší nebo v tší ástky, je pro n j 

ideální tento typ. Vhodný je p edevším pro mladé lidi. Lze zvolit dv  možná asová 

období, a to 24 nebo 48 m síc . Variabilní úrok. Spo icí ástku, pro kterou se klient 

rozhodl, je možno vkládat bu  m sí n , nebo tvrtletn  nejlépe trvalým p íkazem 

z b žného ú tu. Minimální tvrtletní vklad je 30 Euro. 
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Sou asné úrokové sazby 

Tabulka 22 Úrokové sazby [Zdroj: vlastní zpracování] 

Doba splácení Pohyblivá úroková sazba 

24 m síc  0,125 % 

48 m síc  0,250 % 

 

Raiffeisen Online Sparen fix 

Pevná úroková sazba, na dobu ur itou s minimálním vkladem 1 000 Euro. Zdarma vedení 

ú tu. Možnost spo ení a investování nep etržit  celý den p es internet. Zajišt ná je 

maximální bezpe nost. 

Tabulka 23 Úrokové sazby [Zdroj: vlastní zpracování] 

Doba splácení Úroková sazba 

12 m síc  0,500 % 

18 m síc  0,875 % 

24 m síc  1,000 % 

 

 

Raiffeisen SUMSI Sparbuch (spo icí ú et v eli ka) 

Ideální forma spo ení pro d ti od 0 až 10 let, do výše celkových vklad  10 000 Euro. 

Splatné na požádání s pohyblivou úrokovou sazbou 0,125 %. 

7.5.3 Úv ry 

Privatkredit (Osobní p j ka) 

Levné úrokové sazby a pojišt ní pro p ípad nemožnosti splácet. Základem nabídky jsou 

individuální pot eby klienta. Dokumenty nutné k žádosti o p j ku jsou doklad totožnosti 

a potvrzení o p íjmu. Osobní p j ka je klasický úv r pro soukromé pot eby a všestranným 

ešením financování. Poskytuje formu financování s individuální výší úv ru a bez nutnosti 

dokladovat ú el. Splatnost a splácení je flexibilní v pravidelných m sí ních splátkách. 
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Poradce Raiffeisen na požádání informuje klienta o aktuálním kurzu a úrokových sazbách. 

Úrokové sazby závisí na EURIBOR, což je základní sazba pro úv ry v oblasti EU. 
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Aktuální sazby EURIBOR 

Tabulka 24 Aktuální úrokové sazby EURIBOR [Zdroj: vlastní zpracování] 

Období 5. 2. 2013 

1 m síc 0,116 % 

3 m síce 0,207 % 

6 m síc  0,313 % 

12 m síc  0,510 % 

 

Spot ebitelský úv r 

Tabulka 25 Produktový sazebník u Spot ebitelského úv ru [Zdroj: vlastní zpracování] 

Bankovní poplatky u spot ebitelského úv ru 

Zpracování a posouzení úv ru %, K  Min. 0,5, max. 418 

Vedení úv rového ú tu (m sí n  v K ) 93 K  

Zm na podmínek ze strany klienta 789 K  

Úhrada náklad  p i mimo ádné splátce 3 % splacené ástky 
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8  KOMPARACE VYBRANÝCH BANKOVNÍCH PRODUKT  

S ohledem na výše provedenou analýzu vybraných bankovních produkt  a služeb 

v uvedených bankách zhodnotíme na základ  metody komparace bankovní poplatky 

u b žného ú tu, spo icího ú tu a spot ebitelského úv ru a služeb s nimi souvisejícími. 

ástky uvedené u rakouských bank byly p evedeny na základ  kurzu NB ze dne 4. 5. 

2013. 

8.1 Porovnání bankovních poplatk  u b žného ú tu 

Tabulka 26 Kompara ní tabulka b žného ú tu [Zdroj: vlastní zpracování] 

BANKY S RB EB RNW 

BANKOVNÍ Ú ET 

Založení ú tu Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Vedení ú tu 20 K  75 K  129 K  126 K  

Zrušení ú tu Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Výpis z ú tu 5 K  Zdarma 22 K  36 K  

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 

Z ízení služby Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Zrušení služby Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Využití tel. 

bankovnictví 
Zdarma 10 K  Zdarma Zdarma 

PLATEBNÍ KARTY VISA Classic a Maestro Card 

Vydání karty Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Správa karty 39 K  75 K  126 K  118 K  

Výb r v rámci 

banky 
6 K  Zdarma Zdarma Zdarma 

Výb r u jiných 

bank 
40 K  39,90 K  37 K  42 K  
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Výb r v 

zahrani í 
125 K  + 5 % 100 K  + 5 % 45 K  + 0,75 % 39 K  + 0,75 % 

Zapomenutý 

PIN 
100 K  200 K  104 K  144 K  

 

Zhodnocení 

Z komparace vybraných bankovních poplatk  u b žných ú t  je z ejmé, že zrušení 

a založení ú tu je u všech bank zdarma. Položka správa a vedení ú tu se však patrn  liší 

a to hlavn  mezi eskými a rakouskými bankami. eská spo itelna a Raiffeisenbank 

poskytují klient m vedení ú tu v rozmezí 20 až 75 K , zatímco tyto banky v Rakousku 

mají stanovené poplatky až ve výši necelých 130 K . Rozdíl nap íklad mezi eskou 

spo itelnou a Erstebank v oblasti vedení ú tu iní až šestinásobek ástky, kterou by 

zákazník zaplatil v eské republice. Poplatek za výpis z ú tu je v Rakousku taktéž 

minimáln  ty ikrát dražší. V oblasti internetového bankovnictví je úrove  v poskytování 

této služby naopak na lepší úrovni než v eské republice. Erstebank nap íklad nabízí 

iPhone NetBanking Windows Phone App, pat ící k nejnov jším ú t m pro mobilní 

telefony, který podporuje internetové bankovnictví. Umož uje jednoduchý p enos 

veškerých služeb p ímo z mobilního telefonu. Z ízení a zrušení služby internetového 

bankovnictví je ve všech uvád ných bankách zcela zdarma. Jednou z mála služeb v rámci 

internetového bankovnictví je zpoplatn no využití telefonického bankovnictví 

u Raiffeisenbank a to 10 K . 

Vydání platebních karet je u všech popsaných bank zdarma. Výb r hotovosti v rámci 

jednotlivé banky, až na eskou spo itelnu je zdarma. Poplatek u eské spo itelny iní 6 K  

za výb r. Stejn  jako u vedení bankovního ú tu je správa karet rozdílná z hlediska 

geografického umíst ní banky. V rakouských bankách jsou ceny dvojnásobné až 

trojnásobné. Výb r z jiných tuzemských bank je tém  srovnatelný s minimálními rozdíly. 

Zna ný rozdíl mezi eskými a rakouskými bankami je ve výši poplatk  ú tovaných p i 

výb rech z bankomat  v zahrani í. Sazba uvedena v tabulce u rakouských bank je pro 

výb r z bankomat  mimo eurozonu. Pro zajímavost je uveden údaj srovnávající poplatek 

za zapomenutý PIN. 
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8.2 Porovnání úrokových sazeb a poplatk  u spo icího ú tu 

Tabulka 27 Kompara ní tabulka spo icího ú tu [Zdroj: vlastní zpracování] 

BANKY S RB EB RNW 

Otev ení ú tu Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Vedení ú tu Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Zrušení ú tu Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Min. po áte ní 

vklad 
300 K  0 K  0 K  770 K  

P ipisování 

úrok  
tvrtletn  tvrtletn  tvrtletn  tvrtletn  

Typ úrokové 

sazby 
Variabilní Variabilní Variabilní Variabilní 

Úroková sazba 1,3 % p.a. 0,3 % p.a. 0,125 % p.a. 0,13 % p.a. 

 

Zhodnocení 

V tabulce jsou uvedeny následující spo icí ú ty a to Ú elové spo ení od eské spo itelny, 

e Konto plus od Raiffeisenbank, s Komfort Sparen od Erstebank a Prämiensparbuch od 

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien.  

U všech porovnávaných spo icích ú t  není zpoplatn no otev ení, vedení ani zrušení ú tu. 

Minimální po áte ní vklad je uveden u eské spo itelny, a to ve výši 

300 K  a u Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien je 770 K . P ipisování úrok  je 

u sledovaných bank tvrtletní. Typ úrokové sazby je variabilní u všech zmín ných bank. 

Úroková sazba u e Konto plus je závislá na výši vloženého vkladu. P i ástce do 

200 000 K  je úroková sazba 0,3 % p.a. s možností bonusu 1% p i aktivním využívání 

ú tu.  Nejp ízniv jší úroková sazba z vybraných bank je u eské spo itelny u ú tu 

Ú elového spo ení 1,3 % p.a.. 
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8.3 Porovnání bankovních poplatk  u spot ebitelského úv ru 

Tabulka 28 Kompara ní tabulka spot ebitelského úv ru [Zdroj: vlastní zpracování] 

BANKA S RB EB RNW 

Zpracování a 

posouzení 

úv ru (%, K ) 

Min. 1, max.  

5 000 

Min. 1, max.  

5 000 

Min. 0,5, max. 

3 690 

Min. 0,5, max. 

4 180 

Vedení 

úv rového ú tu 
59 K  99 K  86 K  93 K  

Zm na 

podmínek ze 

strany klienta 

100 K  2 000 K  369 K  789 K  

Úhrada náklad  

p i mimo ádné 

splátce 

1 % splatné 

ástky 

1 % splatné 

ástky 

3 % splatné 

ástky 

3 % splatné 

ástky 

 

Zhodnocení 

Pro klienta je vždy rozhodující výhodnost daného úv ru, který závisí na výši bankovních 

poplatk . Poplatky vztahující se k posouzení a zpracování úv ru u našich bank se pohybují 

v rozmezí minimáln  1% z výše poskytnutého úv ru po maximální ástku 5 000 K . 

V Rakousku se tyto poplatky pohybují v rozmezí 0,5 % z výše poskytnutého úv ru až po 

maximální ástku kolem 4 000 K . Vedení úv rového ú tu je v rámci poplatk  tém  

vyrovnané. Zm na nastala pouze u Raiffeisenbank od 1. 1. 2013, kdy vedení úv rového 

ú tu není zpoplatn no. Zm na smluvních podmínek z podn tu klienta u eské spo itelny 

iní 0,2 % z aktuálního z statku, avšak minimáln  100 K  a maximáln  1 500 K . 

U Raiffeisenbank je sazba jednotná a to 2 000 K . Rakouské banky jsou v tomto sm ru na 

tom lépe, poplatky nep esahují výši 1 000 K . Tuzemské banky naopak mají výhodn jší 

poplatek p i úhrad  náklad  u mimo ádn  splátky. Podmínky pro získání úv ru jsou daleko 

snadn jší u našich jižních soused  než u nás.  
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ZÁV R 

V rámci bakalá ské práce byly za pomoci metody komparace zhodnoceny výstupy 

jednotlivých bankovních produkt  a služeb, které poskytují vybrané banky v eské 

republice a Rakousku. Ze zjišt ných poznatk  vyplývá záv r, že podmínky pro 

poskytování t chto produkt  a služeb jsou rozdílné, i p esto, že analyzované banky jsou 

leny Erste Group a Raiffeisenbank. 

Vzhledem k nedostupnosti a neúplnosti pot ebných dat p ímo na webových prezentacích 

jednotlivých bank, byla pro zjišt ní žádaných podklad  nutná osobní návšt va pobo ek, 

dále také telefonická konzultace. 

Jednozna né srovnání nebylo jednoduše proveditelné, nebo  a  se jednalo o dce iné 

spole nosti jedné banky na území dvou r zných stát , jejich obdobn  situované balí ky 

nebyly zcela shodné. 

Shrnutí zjišt ných podmínek u jednotlivých bank pro vybrané bankovní produkty je 

provedeno formou t í zhodnocení, která ve zkrácené podob  prezentují výhody a nevýhody 

díl ích bank na obou územích. Jako referen ní produkty byly vybrány b žný bankovní 

ú et, spo icí ú et a úv r. Ve všech p ípadech bylo cíleno na variantu pro fyzické osoby.  

V p ípad  b žného ú tu je v tšina základních služeb spojených s tímto produktem v obou 

zemích poskytována zdarma. Naopak rozdíly v cen  za správu ú tu jsou v obou zemích 

rozdílné. Rakouské poplatky mnohdy až n kolikanásobn  p ekra ují ástky ú tované 

v eské republice. Na druhou stranu nap íklad úrove  internetového bankovnictví je na 

vyšší úrovni v Rakousku, kde nabízí zákazník m mnohem více možností a komfortu. 

Platební karty jsou standardn  poskytovány zdarma v obou zemích, v eské republice však 

poplatek za správu karet vychází finan n  až t ikrát výhodn ji než v Rakousku. P i výb ru 

hotovosti prost ednictvím bankomatu lze sledovat v tší ztotožn ní se Rakouska 

s evropskou integrací, kdy zahrani ní výb ry, speciáln  pak ty v rámci eurozóny, jsou 

zpoplat ovány mnohem menší ástkou, než je tomu u eských bank. 

P i srovnání spo icích ú t  jsou jejich základní poplatky za z ízení, zrušení a vedení nulové 

v obou zemích. N které vybrané banky požadují u t chto typ  ú t  minimální vklad, 

nejedná se však o závratné ástky, jde ádov  o stokoruny. P ipisování úrok  je u všech 

bank tvrtletní a míra úrokové sazby je variabilní. Nejvyšší hodnota úro ení je nabízena 

eskou spo itelnou ve výši 1,3 % p.a., ta je však oproti jiným bankám podmín na 
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pravidelným navyšováním spo ené ástky. Ostatní banky v obou zemích nabízejí u tohoto 

typu produkt  srovnatelné podmínky. 

Kategorie úv rových produkt  se liší zejména v ástkách za posouzení a zpracování úv ru. 

V eské republice tvo í poplatek minimáln  1 % z výše poskytnutého úv ru, maximáln  

však 5 000 K . Rakouské banky nabízejí polovi ní procentní výši poplatku, avšak 

maximální ástka se pohybuje v rozmezí 3 690 K  až 4 180 K . ástky ú tované za vedení 

úv rového ú tu jsou krom  Raiffeisenbank, kde byly od 1. 1. 2013 zcela zrušeny, 

vyrovnané. Pom rn  zásadní rozdílem je výše procentní sazby ze splatné ástky v p ípad  

mimo ádné splátky. eské banky mají tuto sazbu nastavenou na 1 %, rakouské si ú tují 

trojnásobek této hodnoty. Naopak podmínky získání úv ru jsou mnohem snazší 

v Rakousku.  

Celkov  nelze jednozna n  íci, v které zemi jsou podmínky u t chto produkt  výhodn jší. 

Vždy záleží na preferencích konkrétního zákazníka. Rozhodujícím faktorem m že být 

za azení do n které z v kových kategorií, od nichž se mohou odvíjet r zn  konfigurované 

produktové balí ky. Vždy je vhodné s konkrétním požadavkem oslovit více r zných bank 

a dotázat se na specifické podmínky pro daný typ klienta a zamýšlené dispozice. 
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