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1. Běžné účty v české měně

Položka Text Cena v Kč

1.1. Zřízení běžného účtu zdarma

1.2. Vedení běžného účtu

1.2.1. se zřízenou službou přímého bankovnictví 45,-

1.2.2. bez sjednané služby přímého bankovnictví 75,-

1.2.3. pro klienty veřejného sektoru 40,-

1.2.4. v rámci Programu Profesionál (pro svobodná povolání) 40,-

1.2.5. v rámci programu Domov pro bytová družstva a společenství vlastníků - měsíčně

cena zahrnuje:
- vyhotovení pravidelného měsíčního výpisu z účtu (výpisové řady) a

odeslání poštou na sjednanou adresu
- vydání/používání jedné platební karty VISA Electron k běžnému účtu
- měsíční cenu za službu SERVIS 24

150,-

1.2.6. v rámci Programu PROFIT light - měsíčně

cena zahrnuje:
- vydání/používání jedné debetní karty MC Business
- měsíční cenu za službu SERVIS 24
- převzetí 10 příkazů k úhradě prostřednictvím služby SERVIS 24

Internetbanking měsíčně
- 2 výběry debetní kartou z bankomatu České spořitelny, a.s. měsíčně

159,-

1.2.7. pro zakládanou společnost, pro navýšení základního kapitálu obchodní
společnosti, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnosti

zdarma

1.2.8. pro dotace ze státního rozpočtu a ze Státního fondu rozvoje bydlení, pro
notářskou úschovu (více úschov), Investiční blokační účet

zdarma

1.3. Vedení jistotního účtu (jednorázová cena vybíraná při uzavření smlouvy o
účtu)

1.3.1. do 12,5 mil. Kč uložené částky 0,2% z uložené
částky, min.
4.000,-
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1.3.2. nad 12,5 mil. Kč uložené částky individuálně

1.4. Vedení speciálních běžných účtů pro svobodná povolání vedených na základě
Rámcové smlouvy

1.4.1. Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem
a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii

cena zahrnuje:
- došlé bezhotovostní platby *)
- převzetí platebních příkazů v Kč podaných poštou nebo prostřednictvím

sběrného boxu
- výběr hotovosti na přepážce a zpracování vkladu hotovosti na přepážce

prováděného třetí osobou
- hotovostní proplacení soukromého šeku České spořitelny a.s. v pobočce

České spořitelny a.s.
- účetní položky vzniklé hotovostní operací
- vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a odeslání poštou na

sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí

*) vyjma Zahraničního platebního styku

1.4.1.1. úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování účtu na žádost klienta) 290,-

1.4.1.2. neúročené účty zdarma

1.4.2. Účty pro dražebníky, pro správce konkurzní podstaty a insolvenční
správce (měsíčně)

40,-

1.5. Výpisy

1.5.1. vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) **) 15,-

1.5.2. příprava pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání
výpisové řady **)

1.5.2.1. prostřednictvím služby SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbanking zdarma

1.5.2.2. na pobočce k osobnímu vyzvednutí 45,-

1.5.3. zaslání poštou na sjednanou adresu poštovné

1.6. Zrušení běžného účtu nebo kontokorentního účtu z podnětu klienta zdarma

1.7. Převod běžného účtu nebo kontokorentního účtu z podnětu klienta do jiné
pobočky

zdarma

Ceny v sazebníku se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby

**) Pro fyzické osoby podnikatele se položky 1.5.1., 1.5.2.  neúčtují u běžných účtů ve stavu 99/1 a 99/5.

Položky 1.5.1. , 1.5.2. se neúčtují u běžných účtů ve stavu 99/2, 99/3, 98/x a v případě pohledávek po splatnosti delší
než 90 dní.

2. Běžné účty v cizí měně

Položka Text Cena v Kč

2.1. Zřízení účtu zdarma

2.2. Vedení účtu

2.2.1. se sjednanou službou přímého bankovnictví - měsíčně 45,-

2.2.2. bez sjednané služby přímého bankovnictví - měsíčně 75,-
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2.2.3. zřízeného v rámci Programu Profit zdarma

2.2.4. pro zakládanou společnost, pro navýšení základního kapitálu obchodní
společnosti, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnosti

zdarma

2.2.5. Investiční blokační účet zdarma

2.3. Vedení speciálních účtů pro svobodná povolání vedených na základě
Rámcové smlouvy

2.3.1. Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem
a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii
(včetně vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a zaslání poštou
na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí)

2.3.1.1. úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování účtu na žádost klienta) 290,-

2.3.1.2. neúročené účty zdarma

2.3.2. účty pro dražebníky, pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce účtují se ceny
dle části 2.2

2.4. Výpisy: 

2.4.1. vyhotovení každého pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) 15,-

2.4.2. příprava pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání
výpisové řady

2.4.2.1. prostřednictívm služby SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbanking zdarma

2.4.2.2. na pobočce k osobnímu vyzvednutí 45,-

2.4.3. zaslání poštou na sjednanou adresu poštovné

2.5. Zrušení účtu z podnětu klienta zdarma

2.6. Převod účtu z podnětu klienta do jiné pobočky zdarma

3. Vkladové účty

Položka Text Cena v Kč

3.1. Zřízení, vedení  vkladových účtů  zdarma

3.2. Změna dispozice klienta s převodem jistiny anebo úroků zdarma

4. Obecné položky

Položka Text Cena v Kč

4.1. Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (výpisové řady)

4.1.1. z období za posledních 12 měsíců 75,-

4.1.2. z dřívějšího období 300,-

4.2. Vyhotovení výpisu obratů 30,-

4.3. Za výzvu k vyrovnání debetního zůstatku a nekrytých plateb

4.3.1. 1. upomínka 300,- +
poštovné

4.3.2. 2. upomínka 300,- +
poštovné
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4.3.3. 3. upomínka 300,- +
poštovné

4.4. Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150,-

4.5. Informace o zůstatku prostřednictvím SMS 1,50

Cena za správu a vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Sazebníku
stanoveného časového období.

Pro účty v cizí měně  jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle
kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank
a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event.
koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem   1.4.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České
spořitelny, a.s.

V Praze dne 27.3.2009

Ing. Jiří Škorvaga CSc., v.r.,
člen představenstva 
a náměstek generálního ředitele

Martin Techman, v.r,
ředitel úseku rozvoje obchodu 


