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Abstract 

This thesis deals with development of banking fees in large banks of Czech 
Republic, which are focused on retail clients, during the 2007 - 2011 period. On 
the basis of analysis and comparation of basic products in this banks, evaluate 
the development in selected period of time. At first evaluates the range of 
offered services, then cost of each this product (in relative and absolute mean). 
Comparation distinguish three clients profiles and every each of them use same 
count of transactions during the year. The comparation analysis reveals that 
expense of average client associated with fees experienced rised in selected pe-
riod of time. Moreover, the different between internet focused client and branch 
focused client is getting wider, in the term of payed fees. In discusion conclu-
sions and recommendations are summarized, so working hyphothesis is evalu-
ated. 

Keywords 

Bank chrages, Big four, bank products, tariff listing, Česká spořitelna, a.s., Ko-
merční banka, a.s., Československá obchodní banka, a. s., UniCredit Bank Czech 
Republic, a.s. 

 

Abstrakt  
Bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje bankovních poplatků u vel-
kých bankovních domů v ČR v letech 2007 až 2011 se zaměřením na retailovou 
klientelu. Na základě analýzy a komparace základních produktů u vybraných 
bank v jednotlivých letech vyhodnocuje náklady spojené s těmito produkty a 
vyhodnocuje vývojové tendence, které se projevily v tomto období. Nejdříve 
hodnotí rozsah nabízených služeb jednotlivých bank a následně nákladovost 
produktů těchto produktů a to jak v absolutní, tak v relativní výši. Srovnávání je 
prováděno s rozlišením na 3 klientské profily, které provádějí stejný počet trans-
akcí za rok a zohledňují způsob využívání bankovních služeb. Na základě 
komparace analyzovaných bank se ukázalo, že náklady průměrného klienta spo-
jené s bankovními poplatky se neustále zvyšují a silně se prohlubuje rozdíl mezi 
náklady pobočkového a elektronického klienta. V diskuzi jsou shrnuty závěry a 
doporučení a vyhodnocena pracovní hypotéza. 
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1 Úvod a cíl práce 

1.1 Úvod 

Banky jsou nedílnou součástí života a každý bere v současnosti běžný účet, pla-
tební kartu či zřízení trvalého příkazu jako samozřejmost. Právě bankovní insti-
tuce jsou zprostředkovatelé našich každodenních finančních transakcí a umož-
ňují nám tak existenci ve finančním světě. Poskytování služeb v těchto institu-
cích prošlo značným vývojem, který ovlivnil zejména rozvoj nabízených služeb a 
snaha o jejich elektronizaci. Jediný možný způsob poskytování služeb na poboč-
ce bank tak v posledních letech nahrazuje elektronické bankovnictví, které při-
náší bankám i klientům řadu výhod. Tento vývoj má největší dopad na stanovení 
poplatků, které si za služby banka účtuje. Všechny banky jsou totiž stejně jako 
ostatní podniky založeny na ziskovém principu, a tak je tedy poskytování všech 
služeb zatíženo bankovním poplatkem, odměnou pro banku za každou službu či 
transakci.  

Právě odměna banky za služby ve formě bankovních poplatků je 
v posledních letech terčem kritiky. Dle mnohých studií, které budou dále zmí-
něny v této práci, jsou totiž bankovní poplatky v ČR ve srovnání s ostatními stá-
ty Evropy poměrně vysoké. Často je kritizováno také to, že bankovní poplatky 
tvoří dle výsledků bankovního sektoru u velkých bankovních domů v ČR až tře-
tinu jejich zisku. Výše poplatků velkých bankovních domů čelí kritice nejen ze 
strany odborné veřejnosti, ale i klientů bank. Informace o problematice vyso-
kých bankovních poplatků v ČR poskytuje server bankovnípoplatky.com, na kte-
rém klienti bank od roku 2005 volí „Nejabsurdnější bankovní poplatek“.  Nejen 
díky tomuto serveru se o výši bankovních poplatků hojně diskutuje již delší do-
bu. Problémem totiž nejsou pouze současná výše bankovních poplatků, ale i 
obavy z jejich neustálého růstu. V posledních letech je společně s výší bankov-
ních poplatků kritizována jejich nesrozumitelnost a nejednotnost v sazebnících 
odměn bank. Zavedení jednotné terminologie a zjednodušení sazebníků odměn 
by pomohlo zejména klientům, pro které by bylo mnohem jednodušší porovná-
vat náklady spojené se zvolenou službou. V celkovém vývoji a snaze o elektroni-
zaci je také patrné, že klient využívající přímé bankovnictví výrazně ušetří, jeli-
kož pobočkové transakce jsou všeobecně zatíženy vyššími poplatky. Jak ukázaly 
některé průzkumy, průměrný klient využívající ryze elektronické bankovnictví 
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ušetří, měsíčně až 50 Kč1. Správný výběr bankovního produktu, který by nejlépe 
vyhovoval potřebám klienta, by ve spojitosti s bankovními poplatky ušetřil kli-
entovi náklady.  

Výše zmíněná kritika bankovních poplatků byla podnětem pro napsání této 
bakalářské práce, která se soustředí zejména na problematiku vývoje bankov-
ních poplatků u čtyř největších bank v ČR. 

1.2 Cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě analýzy a komparace ban-
kovních poplatků u čtyř největších bankovních domů v ČR stanovit vývojové 
tendence v oblasti internetového a pobočkového bankovnictví. Autorka se 
v práci zaměří na základní bankovní poplatky u retailové klientely v posledních 
pěti letech.  
Dílčí cíle: 

 Analýza struktury a výše bankovních poplatků jednotlivých bank ve sledo-
vaném období 

 Vyhodnocení nákladovosti zvolených produktů jednotlivých bank 
v absolutním a relativním vyjádření a návrh nejvýhodnější2 banky pro jed-
notlivé typy klientů 

Z mnohých studií, které budou dále zmíněny v této práci, vyplývá, že bankovní 
poplatky v ČR patří k těm nejvyšším v Evropě a velké bankovní domy v ČR tak 
čelí tvrdé kritice. Kritizováno je také zvyšování bankovních poplatků v průběhu 
let. Patrný je rozdíl v nákladech elektronického klienta, který oproti pobočko-
vému výrazně ušetří.  Na základě těchto skutečnosti bude pro práci stanovena 
pracovní hypotéza: „Náklady klientů bank největších bankovních domů v ČR 
neustále rostou a prohlubuje se rozdíl mezi náklady klienta využívajícího elek-
tronické a pobočkové bankovnictví“. 

                                                
1 Vyplynulo z průzkumu serveru bankovnípoplatky.com z roku 2009 
2 Za nejvýhodnější bude považována banka, ve které má klient nejnižší náklady 



Metodika 15 

 

2 Metodika 

Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V úvodu teore-
tické části se autorka na základě samostudia dostupné literatury pokusí o defini-
ci bankovního poplatku. Dále zhodnotí celkový vývoj bankovních poplatků v ČR 
z dostupných dokumentů ČNB (Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem) 
a MFČR (Zprávy o vývoji finančního trhu). Všechny tyto dokumenty jsou 
z období let 2005 až 2010. Údaje z roku 2011 nejsou zařazeny, jelikož nebyly 
v době zpracování práce dostupné. Vývoj bankovních poplatků ve světě bude 
zpracován z údajů dostupných studií v průběhu posledních pěti let.  

Vlastní práce využívá k dosažení stanovených cílů následující metody: 

 Analýza (rozbor) – metoda, při níž je zkoumaný jev rozebrán na jednotlivé 
části, které se pak stávají předmětem dalšího zkoumání 

 Komparace (srovnávání) – metoda, která hledá společné vlastnosti a sou-
vislosti mezi jednotlivými pozorovanými jevy  

V celkovém hodnocení nákladovosti vhodných produktů ve vlastní části práce je 
za sledované období považováno období let 2007 až 2011. Hodnocení náklado-
vosti produktů v jednotlivých bankách ve sledovaném období je prováděno na 
základě rozlišení klientských profilů. Stanovení nákladů v těchto profilech poz-
ději umožní určit, která z hodnocených bank se nejlépe hodí pro jakého klienta a 
jaké jsou skutečné rozdíly mezi náklady klienta využívajícího elektronické a po-
bočkové bankovnictví. Za nejvýhodnější banku pro klienta je považována ta, ve 
které má klient nejnižší náklady na bankovní poplatky. V celém srovnávání jsou 
tedy rozlišovány tyto profily: 

 Průměrný 
Průměrný klient odpovídá běžnému klientovi v celém sledovaném období. 
Pro sestavení tohoto profilu byly využity údaje ze serveru bankovnípoplat-
ky.com, na kterém byl profil sestaven z informací poskytnutých největšími 
bankami v ČR. Na základě těchto informací pak bylo určeno, jaké transakce 
klient provádí. Transakce prováděné průměrným klientem zůstaly ve stejné 
skladbě v roce 2008, 2009 a 2010, proto se tento profil stal nejvhodnější 
pro srovnávání nákladů ve sledovaném období.  Při hodnocení nákladů pak 
u transakcí, kde nebylo uvedeno, že musí být provedeny na pobočce, bylo 
předpokládáno, že klient provedl raději transakci pomocí elektronického 
bankovnictví než na pobočce. V každém roce byly tedy náklady na bankovní 
poplatky spojovány s těmito transakcemi: 
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Tab. 1 Transakce prováděné průměrným klientem 

transakce za rok  
Vedení účtu 12 
Papírový výpis z účtu 12 

Platební karta 12 
Přímé bankovnictví 12 
Příchozí platba na účet 48 
Vklad hotovosti na účet 12 

Zřízení trvalého příkazu 4 
Položka z trvalého příkazu na přepážce 12 
Položka z trvalého příkazu elektronicky 36 

Příkaz k úhradě na přepážce 12 
Příkaz k úhradě elektronicky 48 
Změna trvalého příkazu elektronicky 24 
Zřízení inkasa 1 

Úhrada SIPO 12 
Výběr z bankomatu vlastní banky 24 
Výběr z bankomatu cizí banky 12 
Platba kartou u obchodníků 72 

          Zdroj: bankovnípoplatky.com 

Ze sestaveného profilu průměrného klienta vychází i následující klientské profi-
ly, které se v počtu prováděných transakcí za rok neliší a jsou to oba extrémy 
průměrného klienta. Změna nastává pouze ve způsobu využívání služeb.  

 Pobočkový 
Tento profil odpovídá spíše starším konzervativním klientům, kteří využí-
vají výhradně pobočkové bankovnictví. Provádí stejné transakce jako klient 
průměrný, ale nevyužívají elektronické bankovnictví.  

 Elektronický 

Jak již bylo řečeno v úvodu, klient využívající elektronické bankovnictví 
měsíčně ušetří. I sestavení profilu elektronického klienta vychází z počtu 
transakcí prováděných průměrným klientem, ale elektronický klient všech-
ny transakce provádí výhradně pomocí přímého bankovnictví.  

Vzhledem k tomu, že profily pobočkového a elektronického klienta vychází 
z profilu průměrného, jsou pouze některé položky, ve kterých se profily odlišují. 
V následující tabulce jsou uvedeny ty změny, které mají nejvyšší vliv na výši ná-
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kladů: 

Tab. 2 Rozdíly v transakcích pobočkového a elektronického klienta 

pobočkový elektronický 

Papírový výpis z účtu Elektronický výpis z účtu 
Zřízení trvalého příkazu na přepážce Zřízení trvalého příkazu elektronicky 
Položka z trvalého příkazu na přepážce Položka z trvalého příkazu elektronicky 
Příkaz k úhradě na přepážce Příkaz k úhradě elektronicky 

Změna trvalého příkazu přepážka Změna trvalého příkazu elektronicky 

              Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro účely srovnávání základních bankovních poplatků byly vybrány čtyři největ-
ší bankovní domy v ČR dle bilanční sumy: 

 Česká spořitelna, a.s. (ČS) 

 Komerční banka, a.s (KB) 

 Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) 

 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (UCB) 

V každém roce u výše zmíněných bank bude zvolen nejvýhodnější produkt, který 
by vyhovoval potřebám průměrného klienta. Tento produkt by měl patřit do 
standardní nabídky banky a jeho součástí by mělo být přímé bankovnictví.  Dále 
budou vyčísleny i náklady pro klienta elektronického a pobočkového při využí-
vání stejného produktu. Pro účely stanovení poplatků souvisejících 
s prováděnými transakcemi jednotlivých klientských profilů, budou využívány 
sazebníky platné vždy k 1. lednu daného roku, které jsou dostupné na webových 
stránkách bank či byly autorkou získány z tiskového centra bank. Následně bu-
dou vyčísleny roční náklady v absolutní i relativní výši pro zvolené profily a poté 
budou shrnuty poznatky vyplývající z této analýzy a komparace bankovních po-
platků v celém sledovaném období.  
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3 Bankovní poplatky  

3.1 Bankovní sektor a banka 

Banky hrají v ekonomickém sytému nezastupitelnou roli. V tržních ekonomi-
kách jsou propojeny s ostatními bankami a především provádějí obchody pro 
ostatní ekonomické subjekty včetně státu. Celou bankovní soustavu státu, která 
zahrnuje všechny banky působící na jeho území a vztahy mezi nimi, můžeme 
v našem státu označit za dvoustupňový univerzální systém. Dvojstupňovost to-
hoto sytému je dána působením centrální banky (Česká národní banka) 
s emisním monopolem a pravomocí provádět měnovou politiku, a působením 
obchodních bank, jejichž funkcí je především finanční zprostředkování a reali-
zace platebního styku. Univerzální bankovní systém je charakteristický tím, že 
obchodní banky provádějí komerční i investiční obchody. Tento systém je nej-
častěji používaným systémem v zemích Evropské unie a prosazuje se i do anglo-
saských zemí, kde převládal specializovaný bankovní systém oddělující komerč-
ní a investiční činnosti, jelikož univerzální banky jsou více konkurenceschopné a 
stabilní. Banky tedy obecně můžeme považovat za finanční zprostředkovatele, 
jejichž hlavní činností je zprostředkování pohybu dočasně volných finančních 
prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. (1) 

Cílem banky, stejně jako každého podnikatelského subjektu, je maximaliza-
ce zisku, který by měl ovšem přispívat především k rozvoji konkurenceschop-
nosti banky a k jejímu celkovému rozvoji. Základní normou, která upravuje 
vstup bank do bankovního sektoru a jejich podnikání, je Zákon č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů. Banky v souladu s tímto zákonem musí 
v ČR splňovat tyto podmínky: (2) 

 Musí mít pouze formu akciové společnosti. 

 Přijímat vklady od veřejnosti a poskytovat úvěry. 

 Musí k výkonu těchto činností získat bankovní licenci. 

 Může kromě výše uvedených činností provádět i jiné zákonem definované 
činnosti. 

V českém bankovním sektoru působí tuzemské, zahraniční banky a jejich po-
bočky. Přehled počtu bank na území ČR zachycuje následující tabulka vycházejí-
cí z údajů ČNB:  
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Tab. 3 Vývoj počtu bank v ČR  

31. 12. 2008 31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 3. 2011 30. 6. 2011 30. 9. 2011 

37 39 41 41 44 44 

Zdroj: (3) 

Tyto banky můžeme dále rozdělit v rámci českého bankovního sektoru dle jed-
notlivých skupin na: (4) 

 Velké banky 
Banky s bilanční sumou nad 200 mld. Kč (v letech 2008-2009 byla tato 
hranice 150 mld.) 

 Střední banky 
Jejich bilanční suma je 200-50 mld. (dříve hranice 150 mld.) 

 Malé banky 
Bilanční suma menší než 50 mld. 

 Pobočky zahraničních bank 

 Stavební spořitelny. 

V současnosti na českém bankovním trhu působí především velké bankovní 
domy a z pohledu vlastnické struktury je bankovní sektor v ČR výrazně interna-
cionalizován. Banky střední velikosti ovšem patří k hybným silám v oblasti ino-
vací a pro některé bankovní domy v určitých segmentech představují i reálnou 
konkurenci. V posledních letech výrazně posílilo retailové bankovnictví, přede-
vším poskytování úvěrů domácnostem. Zahraniční banky působící na našem 
trhu mají pozitivní vliv na utváření bankovního sektoru. Významnou roli hrají 
tyto banky také v produktové oblasti, jelikož české banky musí v oblasti produk-
tů a poskytování klientského servisu držet se zahraničními bankami krok a zvy-
šuje se tak kvalita produktů (5). 

3.2 Co je to bankovní poplatek 

Informací o bankovní poplatkové politice českých bank v médiích neustále při-
bývá, jelikož zájem o danou problematiku ze strany médií v posledních letech 
výrazně vzrostl. Jsou to ovšem obecně informace, které kritizují poměrně vysoké 
poplatky. Pokud bychom hledali vysvětlení pojmu bankovní poplatek, zdrojů 
není mnoho. Je zřejmé, že bankovní poplatky kryjí náklady banky na zákazníka, 
které mohou být spojeny přímo se službami ohledně vedení běžného účtu či ji-
nými specifickými službami (6). Nejčastěji je ovšem vnímán bankovní poplatek 
„jako jeden z typů cen (vedle úroků a provize). Pro poplatky platí, že jsou apliko-
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vány při ocenění těch produktů, jejichž podstatou není převzetí určitého rizika 
bankou (na rozdíl do provizí). Můžeme je rozdělit na přímé a nepřímé, které 
nejsou vyjádřeny explicitně, ale jsou v podstatě obsaženy v jiné ceně“ (7, s. 236).  

Vyjádření poplatku jako ceny je nejčastěji spojováno s bankovními produk-
ty, což jsou jednotlivé služby, které může banka nabízet svým klientům zpravidla 
za úplatu. Z hlediska klientského segmentu můžeme tyto produkty rozdělovat na 
retailové či whosalové produkty. Retailové bankovní produkty, které jsou před-
mětem této práce, se vyznačují především tím, že se týkají relativně menších 
částek, ale naopak velkého počtu transakcí3. Každá banka ovšem nabízí poměr-
ně velké množství produktů, a proto by bylo vhodné je pro lepší orientaci rozdě-
lit. Dle bankovní praxe se využívají dvě obvykle uplatňované varianty dělení: (8) 

1. Tradiční přístup, který vychází z pohledu banky (respektuje odraz realizo-
vaného produktu v bankovní bilanci) 

1.1. aktivní (banka se jejich realizací dostává do pozice věřitele, produkt se 
promítne v aktivech) 

1.2. pasivní (banka se jejich realizací staví do role dlužníka, produkt se od-
razí v pasivech) 

1.3. neutrální (nesouvisejí ani s věřitelskou ani s dlužnickou pozicí banky, 
právě za tyto produkty banka získává odměnu ve formě poplatků či 
provizí). 

2. Novější přístup, který vychází z pohledu klienta banky (sleduje účel, 
k němuž bude produkt využit) 

2.1. zajištění financování 

2.2. finanční investování 

2.3. realizace platebního styku 

Pro všechny banky působící na našem trhu jsou důležité jejich výnosy a náklady, 
které určují hospodaření dané banky a jsou zobrazeny ve výkazu zisku a ztrát. 
Výnosy banky můžeme dělit na úrokové, které tvoří nejvýznamnější složku vý-
nosů, a neúrokové výnosy. Podstatou bankovnictví zůstávají především úrokové 
výnosy, které jsou ovšem spjaty s určitou mírou rizika, a proto se do popředí 
dostávají neúrokové výnosy, tady i poplatky a provize. V posledních letech roste 
zisk z poplatků a provizí mnohonásobně rychleji než úrokový zisk (9). Růst zisku 
z této oblasti je spojen nejen se vznikem nových služeb, ale také s jejich rostou-

                                                
3 Whosalové produkty jsou přesný opak, týkají se větších částek, ale mají často individuálnější 
povahu. 
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cími cenami. Poplatky jsou také v centru zájmu managementu banky, který řídí 
její ziskovost, a slouží také jako prostředek pro zhodnocení nákladů minulého 
období. 

Jelikož i banky fungují jako všechny subjekty na trhu na ziskovém principu, 
je i pro banky zásadní stanovení ceny těchto bankovních produktů. Druhy cen za 
bankovní produkty je poměrně těžké stanovit vzhledem k propojenosti a nejed-
notnému označování, ale za základní ceny bankovních produktů můžeme pova-
žovat: (10) 

  úroky,  

 provize a prémie,  

 přímé a nepřímé poplatky. 

Právě přímé poplatky, které můžeme chápat jako cenu za takový bankovní pro-
dukt, se kterým má banka spojeny určité náklady, ale nevyplývá z nich pro ban-
ku přímo převzetí rizika, jsou přímo explicitně vyčísleny. Stanovení ceny pro-
duktů, tedy poplatků, závisí na mnoha faktorech, ale v úvahu u přímých poplat-
ků přichází především závislost na jednotlivém produktu, kde je cena stanovena 
paušálně na jednotlivý dílčí produkt a využití jeho služby (př. poplatek za prove-
dení platebního příkazu), nebo stanovení ceny jako cena za časovou jednotku, 
kdy výsledná cena je pak součinem jednotkové ceny a délky časového období, po 
kterou byl daný produkt či služba využíván (př. poradenství). (10) 

Vzhledem k poměrně vysokým částkám poplatků a provizí, které si bankov-
ní domy účtují, je pro klienta sjednávajícího si běžný účet nezbytné sledovat výši 
těchto poplatků, jelikož mnohdy mohou být při posuzování výhodnosti daného 
účtu významnější než úroková sazba. V oblasti stanovení nákladů na běžný účet 
je nezbytné sledovat spojitosti s ostatními produkty. Banky totiž v souvislosti 
s cross sellingem4 snížením ceny jednoho produktu s cílem nalákat zákazníky 
zvyšují cenu jiných produktů. 

Běžný účet 
Představuje základní bankovní produkt, který poskytují klientům všechny ban-
kovní domy. Tento účet patří mezi tzv. vklady na viděnou, jelikož s prostředky 
na účtu může klient kdykoliv disponovat. Účelem účtu je především zprostřed-
kovávání platebního styku. S tímto charakteristickým produktem jsou pevně 
spojeny právě bankovní poplatky, které jsou součástí smluvního vztahu. Zpo-

                                                
4 Cross selling (neboli křížový prodej) zahrnuje nabídnutí dalšího souvisejícího produktu s cílem 
zvýšit prodej.   
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platnění běžného účtu je zdůvodňováno především tím, že český klient využívá 
pouze běžný účet a ne ostatní produkty, na kterých by mohla banka vydělávat, a 
proto je jeho vedení zpoplatněno na rozdíl od jiných zemí. (1) 

Všechny bankovní poplatky jednotlivých bank jsou povinně zveřejňovány 
bankami na jejich internetových stránkách a klient musí být informován s před-
stihem o změnách. Souhrn bankovních poplatků nejčastěji najdeme v sazebníku 
jednotlivé banky, které musejí být klientům předány spolu při zřízení běžného 
účtu a musejí být informováni o veškerých provedených změnách. Můžeme jej 
definovat jako ceník, ve kterém je seznam cen zboží za jednotku množství nebo 
seznam výkonů obsahujících upřesnění kalkulace výsledné ceny. (11) 

I sazebníky společně s vysokými poplatky jsou poměrně tvrdě kritizovány. 
Problémem je především nepřehlednost těchto sazebníků, jelikož každý produkt 
nese u různých bank jiný název, a proto je pro běžného klienta velice náročné 
porovnávat výhodnost produktů. Srovnávání poplatků je také velice časově ná-
ročné. Řešením situace by mohlo být především sjednocení terminologie použí-
vané v sazebnících. 

Jako důvody, proč jsou bankovní poplatky vysoké, se často uvádějí: (12) 

 Malá konkurence mezi bankami 

Mezi nejčastější příčiny vysokých poplatků je uváděna především malá 
konkurence mezi bankami, kdy na českém trhu vzniká „bankovní oligopol“. 
Na straně nabídky tedy existuje velmi málo firem, které určují ceny a směr 
celého sektoru. 

 Náklady bank 

Neustále zvyšující poplatky banky kryjí rostoucí náklady bank. Dle bank 
jsou totiž stále rostoucí náklady na technologie a inovace, na kterých by se 
měli podílet i klienti. Na druhou stranu je ovšem nutné podotknout, že Čes-
ká republika byla jednou ze tří zemí, která nemusela v krizi zachraňovat 
bankovní sektor, k čemuž mj. přispěly právě bankovní poplatky. Díky nim 
je totiž klasické bankovnictví ziskové a nemusí být dotováno rizikovými ak-
tivitami bank v jiných oblastech. 

 Konzervativní klienti 

Někteří odborníci5 tvrdí, že za vysoké poplatky si mohou klienti sami. Sou-
visí to především s neochotou měnit stávající banku i v případě, že jsou lidé 
nespokojeni. Klienti českých bank jsou poměrně konzervativní a neradi 

                                                
5 Např. majitel serveru bankovnípoplatky.com Patrik Nacher 
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mění tradiční banky. Na tomto faktu pak vydělávají především velké ban-
kovní domy, které mají z poplatků nejvyšší výnosy. 

3.3 Bankovní poplatky v ČR 

Vývoj bankovního sektoru v letech 2005-2010 
V období let 2005 až 2010 se počet bank působících na českém trhu zvýšil, cel-
kem na 41 bank. Vzrostl také počet bank působících zde na základě Jednotné 
bankovní licence (tzv. „evropský pas“), která umožňuje těmto subjektům podni-
kat na území ČR na základě oprávnění k podnikání získané ze členského státu 
EU. Současně s rostoucím počtem bank bankovního sektoru vzrostl počet za-
městnanců v této sféře. Nejvíce zaměstnanců měl sektor v roce 2009 a následně 
byl počet zaměstnanců zredukován v důsledku zavádění úsporných řešení 
v souvislosti s finanční krizí.  

Tab. 4 Základní údaje o bankovním sektoru v ČR  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Banky 36 37 37 37 39 41 
Počet bank na základě 
jednotného pasu –  –   198 252 275 296 

Průměrný počet 
zaměstnanců 36 067  35 821 36 637 39 248 38 278 38 189 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (mld. Kč) 49,3  49,17 59,3 54,1 71,3 65,9 

Zdroj: (13, 14, 15, 16, 17, 18) 

V roce 2005 tvořily finanční instituce základ ekonomiky. Bankovní instituce 
v tomto roce snížily počet zaměstnanců na 37 000, ale stále dominovaly celému 
finančnímu trhu. Situace na trhu byla především ve znamení fúze UniCredit 
Bank, která díky ní získala pozici „čtyřky“ na bankovním trhu. Ziskovost ban-
kovního sektoru vzrostla zejména v oblasti příjmů z poplatků a provizí, z nichž 
75 % tvořily především poplatky spojené se službami platebního styku a úvěro-
vých činností. Cílem bank, které zavedly poměrně vysoké bankovní poplatky, 
bylo vytlačení klientů z poboček ve prospěch přímého bankovnictví. (13) 

V roce 2006 byla výrazná především konsolidace bankovního sektoru. Ban-
kám přibývali klienti a trh produktů byl poměrně výrazně nasycen. Do popředí 
se tedy dostávaly nové trendy v oblasti služeb jako např. CashBack, jež umožňu-
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je výběr peněz přímo na pokladnách hypermarketů a supermarketů, nebo úvě-
rových produktů. Předpokládaný dopad vysokých bankovních poplatků nebyl 
potvrzen, jelikož některým klientům zjevně vyhovovalo pobočkové bankovnictví. 
Většina bank tedy plánovala v roce 2007 rozšíření poboček. (14) 

V roce 2007 se nadále zvyšovala konkurence na finančním trhu v ČR, a to i 
v souvislosti s rostoucím počtem subjektů působících na českém trhu v rámci 
tzv. jednotného evropského pasu. Celkem ke konci roku v ČR působilo v rámci 
tohoto režimu celkem 206 bank. Vzhledem k rozšiřování pobočkové sítě bank, 
která se ukázala jako nezbytná, vzrostl počet zaměstnanců v  odvětví a zvýšila se 
také aktivita v oblasti služeb spojené s přímým kontaktem klienta a banky. 
V bankovním sektoru převládali zahraniční akcionáři a zhruba 98 % z celkové 
bilanční sumy sektoru bylo v rukou těchto vlastníků. (15) 

Ve stínu ekonomické krize v roce 2008, kdy český bankovní sektor nebyl 
touto krizí zcela zasažen a byl poměrně stabilní, patřil podíl klientských depozit 
k úvěrům k nejvyšším v EU. Projevil se také trend vzrůstajícího počtu zahranič-
ních poboček bank při zachování celkového počtu subjektů na trhu. (16) 

V roce 2009 byly stabilním zdrojem financování klientské vklady. Počet 
subjektů na trhu se nijak výrazně nezměnil, administrativně výhodné zůstávalo 
pro zahraniční subjekty působení na finančním trhu ve formě zahraniční poboč-
ky. Bankovní sektor v tomto roce ovládaly velké banky, které měly podíl na cel-
kové bilanční sumě 57,7 %. Podpůrným faktorem v krizi se staly také stabilní 
příjmy z poplatků. (17) 

V roce 2010 bylo zjevné, že bankovní sektor přestál dopady světové finanční 
krize a vyšel z ní posílen. Celkový počet subjektů na trhu se nijak nezměnil, na-
dále hrály významnou roli tzv. velké banky, které měly neměnný podíl na celko-
vé bilanční sumě, téměř 58 %. Na trh vstoupily dva nové subjekty, Fio banka a 
ZUNO BANK AG. V souvislosti s doznívající světovou finanční krizí banky také 
posílily kapitálovou vybavenost, která může být v budoucnosti využita 
k případnému krytí ztrát. Český bankovní sektor také patřil k jednomu 
z nejstabilnějších v oblasti poskytování úvěrů, které byly více než plně financo-
vány přijatými vklady (ukazatel poměru vkladů k úvěrům byl 140 procent). (18) 

Dle posledního vývoje je možné označit český bankovní sektor za poměrně 
stabilní, což potvrdily zejména zátěžové testy ČNB. Bankovní sektor je podle 
nich dlouhodobě stabilní a opírá se o silný kapitál. Podle nejhorších scénářů by 
měly banky zvládnout i případnou krizi. Silnou stránky českého bankovního 
sektoru je především konzervativní obchodní model, kdy se banky soustředí na 
tradiční obchody a neprovádí žádné výrazné spekulativní aktivity na finančních 
trzích. Dále také banky drží poměrně velký rozsah rezerv ve formě opravných 
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položek proti úvěrům v selhání, které by bankám v těžkých situacích pomohly. 
(19) 

Zisk bankovního sektoru z finanční činnosti v ČR v letech 2006-2010 
Z vývoje zisku z finanční činnosti celého bankovního sektoru je zřejmé, že zisk 
z poplatků a provizí je velice významnou složkou tohoto zisku společně 
s úrokovým ziskem, který zisku dominuje. Ve sledovaném období zisk 
z poplatků a provizí neustále rostl a jeho podíl na celkovém zisku z finanční čin-
nosti se do roku 2009 snižoval. Až v posledním sledovaném období se podíl opět 
zvýšil. Vývoj zisku z finanční činnosti celého bankovního sektoru v ČR zobrazuje 
následující tabulka, kde je také zobrazeno jaký podíl na celku měl zisk 
z poplatků a provizí. 

Tab. 5 Vývoj zisku z finanční činnosti celého bankovního sektoru, v Kč  

Zdroj: (20, 21, 22, 23, 24) 

Zisk z poplatků a provizí se v roce 2006 zvýšil o 1,1 mld. na 32,9 mld. a jednalo 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ZISK Z FINANČNÍ 
ČINNOSTI 111 135 116 864 134 393 138 356 168 378 157 411 

z toho:       

úrokový zisk 64 043 71 547 84 697 98 026 103 299 105 423 

výnosy z akcií a 
podílů 2 189 1 676 5 886 3 730 9 623 5 885 

zisk z poplatků a 
provizí 31 831 32 918 35 854 36 111 36 441 38 368 

zisk z fin. Aktiv 
nevyk. V RH do Z/Z 145 45 –158 –822 6 327 –1 451 

zisk z finančních 
aktiv k obchodování 9 523 6 511 4 520 –2 392 3 864 11 032 

zisk z fin. Aktiv 
vykáz. Do RH a Z/Z 0 0 –2191 –11 191 1 683 2 398 

zisk ze zajišťovacího 
účetnictví –119 –390 –535 –272 –330 –236 

zisk z ostatních 
činností 3 523 4 558 6 320 15 227 7 469 –4 008 

Podíl zisku z 
poplatků a 
provizí na celku 28,64 % 28,17 % 26,68 % 26,10 % 21,64 % 24,37 % 
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se o mírně vyšší meziroční přírůstek než v roce 2005. Důvodem byl rostoucí 
konkurenční boj na trhu a zájem médií o téma bankovních poplatků. Růst výno-
sů z poplatků byl způsoben zejména růstem počtu transakcí, kdy téměř polovinu 
tvořily poplatky z platebního styku. (20) 

I v roce 2007 tuzemský sektor získal na bankovních poplatcích a provizích 
více než v roce 2006, o 2,9 mld. Kč, celkem 35,9 mld. Kč. Opět se zde prosazova-
la zvýšená konkurence a cenová politika bank se stala nástrojem konkurenčního 
boje bank o klienta. Opět přes 60 % poplatků a provizí tvořily poplatky souvise-
jící se službami platebního styku a do popředí se dostávají poplatky vyplývající 
z prodeje finančních produktů klientům (operace s CP atd.). (21) 

Neúrokový zisk byl v roce 2008 tvořen z 90 % ziskem z poplatků a provizí. 
Ten se ovšem zvýšil pouze o necelé 1 % (0, 3 mld. Kč) na 36,1 mld. Kč. 
V meziročním srovnání dosahovala většina bankovních domů poklesu zisku 
z poplatků a provizí. Opět většinu poplatků a provizí, téměř 60 % výnosů, tvořily 
poplatky a provize plynoucí z platebního styku. (22) 

V roce 2009 se významně změnila struktura neúrokového zisku. Zisk 
z poplatků a provizí se zvýšil o 0,9 % na 36, 4 mld. Kč. Došlo také ke zvýšení vý-
nosů z dividend a byly započteny zisky z finančních aktiv k obchodování a ostat-
ní zisky z finančních aktiv, které ovlivnily tvorbu zisku. Ve větší míře se pak 
zdrojem dosahování výnosů stávají provize z příslibů a záruk, které se oproti 
předchozímu roku zvýšily o 15,5 %. (23) 

Neúrokový zisk bankovního sektoru v roce 2010 byl tvořen téměř ze 74 % 
z poplatků a provizí, zvýšil se o 5,2 % na 38,3 mld. Opět většina poplatků plynu-
la ze služeb spojených s platebním stykem. (24) 

Můžeme tedy říci, že zisk z bankovních poplatků dlouhodobě roste a je vý-
raznou součástí zisku z finanční činnosti bankovního sektoru ČR. Většina těchto 
poplatků plynula z poplatků souvisejících s platebním stykem. 

Současné trendy  
V posledních letech působilo na utváření bankovního prostředí několik význam-
ných trendů. Tyto trendy mění celkovou podobu bankovnictví v ČR a za ty nej-
významnější můžeme považovat: 

 Vznik nových nízkonákladových bank  

V současnosti největším trendem v ČR je vznik nových bank, které slibují 
klientům téměř nulové poplatky, vysoký úrok na spořících produktech či 
lepší přístup ke klientům. Mezi tyto banky patří Fio banka, Equa Bank, Zu-
no Bank a Air Bank. Zatím nejúspěšnější z nich je právě Fio banka, která 
působí na trhu již od září 2010 a dosud získala 67 000 klientů. Všechny tyto 
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zmiňované banky mají v plánu získávat klientelu od velkých bankovních 
domů. V jejich plánu by podle dostupných informací také mělo být posky-
tování úvěrů či hypoték. Nízkonákladové banky představují v určitých seg-
mentech konkurenci pro velké bankovní domy, které nulovým poplatkům 
nemohou konkurovat. (25) 

 Zvýšená konkurence ze strany nebankovních subjektů  

Do bankovní sféry, kde dříve působily pouze banky, dnes vstupují i neban-
kovní subjekty, které konkurují bankám v oblasti produktové a přebírají je-
jich činnosti. Konkurencí bank jsou i pojišťovny, které konkurují vkladovým 
operacím bank zejména produkty životního pojištění. Pojišťovny také 
mnohdy usilují o získání licencí na bankovní činnosti. Značnou konkurencí 
se stávají i velké obchodní domy, které v současnosti poskytují svým zákaz-
níkům vlastní systém karet či přímo poskytování úvěrů. (26) 

 Elektronické bankovnictví  

Tento pojem, elektronické neboli přímé bankovnictví, můžeme definovat 
jako neosobní formu komunikace mezi bankami a jejich klienty, která 
umožňuje takto poskytovat bankovní služby bez osobního kontaktu za-
městnance se zákazníkem. Bankovní operace klientů jsou pak prováděny 
pomocí počítače či jiného technického zařízení. Trend využívání elektronic-
kého bankovnictví se výrazně zvýšil s nárůstem využívání informačních a 
telekomunikačních technologií. Za základní dva důvody pro vznik přímého 
bankovnictví můžeme považovat úsporu nákladů pro banku (banka snižuje 
náklady především na vedení poboček, zaměstnance i distribuci bankovních 
produktů) a zatraktivnění služeb pro klienta (nové produkty, které využíva-
jí technologie, jsou atraktivnější pro klienty, jelikož jsou pohodlnější než 
navštěvování poboček a šetří také spoustu času). (27) 

Nevýhodou tohoto typu komunikace zůstává pro klienta nutnost mít 
k dispozici tyto technologie a umět je ovládat. Pro banku jsou to pak přede-
vším poměrně vysoké náklady na bezpečnost komunikace a obstarání pro-
vozu příslušného bankovního systému. (27) 

 Klientská reorientace  

V současnosti je v oblasti bankovnictví v centru zájmu nejen produkt, kte-
rým firma dosahuje zisku, ale především klient. I banky jako všechny firmy 
reagují na stále rostoucí význam marketingu a svoje činnosti směřují přede-
vším na vztahy s klientem. Novým trendem je zásadní změna výchozího bo-
du, za nějž byl v minulosti považován produkt. Banky se snaží analyzovat 
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potřeby svých klientů a na základě toho vytvářet produkt klientům přímo 
na míru. Změnila se tak zcela orientace bank z produktové na klientskou. 
V této souvislosti také roste potřeba segmentace klientů na skupiny, v nichž 
jsou dále stanoveny klientské typy, jako např. v segmentu retailové (drob-
né) klientely můžeme dále vyčlenit tradičního klienta atp. (8) 

 Outsourcing  

Využívání outsourcingu6 v oblasti bankovnictví stále nabývá na významu. 
Díky snahám bank o efektivní vynakládání zdrojů, banky přenechávají čin-
nosti především v oblasti IT, účetnictví, lidských zdrojů či mezd. Outsour-
cingové služby jsou též stále častěji nabízeny pro provoz call center, prodej, 
svoz a zpracování hotovosti, upomínání dlužníků a vymáhání pohledávek, 
výzkum trhu a marketing. Ryze bankovním specifikem je outsourcing pro-
vozu sítě bankomatů (28). Banka se ovšem přenecháním určitých činností 
na jinou firmu nezbaví zodpovědnosti vůči třetím osobám, je povinna zajis-
tit řádné provádění těchto činnosti a umožnit jejich regulaci. (8) 

Aktivity v oblasti bankovních poplatků  
Snahy o sjednocení a zjednodušení bankovních poplatků proběhly již 
v minulosti a o zavedení jejich regulace uvažuje i Evropská unie. EU v této ob-
lasti může regulovat pouze poplatky týkající se plateb do zahraničí, jelikož 
v souladu s unijními pravidly může provádět regulace jedině v případě narušení 
jednotného vnitřního trhu. Prvním krokem, který v této oblasti EU provedla, 
byla výzva bank k tomu, aby zveřejnily, co si účtují za poplatky při platbách do 
zahraničí. Nedostatečná reakce bank na výzvu možná v budoucnu způsobí regu-
laci bankovních poplatků, stejně jako to v minulosti EU provedla u roamingu. 
Cílem jednání by mělo být především zjednodušení poplatků v této oblasti a 
sjednocení plateb za srovnatelné služby. (29) 

V květnu roku 2011 vznikla speciální komise v rámci Podnikatelské rady při 
Ministerstvu průmyslu a obchodu, která by se v budoucnu měla zaměřit na vy-
soké bankovní poplatky. Hlavním cílem její činnosti je zpracování analýzy uka-
zující podíl poplatků na celkovém zisku bank působících na českém trhu, jak 
uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro oblast podnikání Bedřich 
Danda. Ministerstvo financí se ovšem shoduje s ČNB na tom, že v úvahu nepři-
padá žádná státní regulace výše poplatků. Politika bank v této oblasti by měla 
fungovat na tržním principu a záleží tedy pouze na reakcích veřejnosti, která 
může na vysoké bankovní poplatky reagovat především odchodem k jiné bance. 

                                                
6 tzn. vyčlenění určité sféry činnosti podniku a její přenechání specializovaným subjektům 
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Klienti jsou ovšem podle dostupných informací velice konzervativní a banku 
mění zřídka, což nahrává velkým bankovním domům. Komise by měla vytvářet 
tlak, který by měl působit na snižování bankovních poplatků. Zaměří se ovšem 
na poplatky účtované především firmám. (30) 

V roce 2009 vstoupil v platnost nový zákon o platebním styku (zákon č. 
284/2009 Sb.), který zavedl podstatné změny v oblasti poplatkové politiky a 
banky zde vychází vstříc svým klientům. Nejvýraznější změnou v oblasti ban-
kovních poplatků bylo především zrušení poplatku za blokaci platební karty a 
zrušení účtu zdarma, pokud má klient u banky účet déle než rok nebo pokud 
odstupuje z důvodu změny některých rámcových podmínek (např. změna sa-
zebníku). Dále také musí být klientům poskytnut jednou měsíčně výpis z účtu 
zdarma jednou z nabízených variant. Většina bank tak využívá elektronické vy-
účtování, za výpis poštou klient ve většině případů musí zaplatit. (31, 32) 

Klientům velkých bankovních domu, kteří jsou nespokojeni s vysokými 
bankovními poplatky, usnadňuje změnu banky tzv. Kodex mobility. Základem 
Kodexu „Mobilita klientů – postup při změně banky“ jsou společné principy 
EBIC (European Banking Industry Commitee), které byly vyvinuty bankami, 
spořitelnami a dalšími poskytovateli platebních služeb na základě výzvy Evrop-
ské komise v roce 2008. V ČR jej zpracovala Česká bankovní asociace. Po vypl-
nění žádosti o změnu banky a odevzdání jí na pobočce banky mohou všechny 
fyzické osoby snadno a rychle změnit svoji banku. Většina bank tento Kodex 
mobility podporuje, a proto je změna banky v současnosti výrazně jednodušší, 
celý proces změny banky nesmí být delší než 15 dní. Povědomí o Kodexu mobili-
ty je ovšem mezi klienty bank poměrně malé. (33, 34) 

Od roku 2005 funguje server bankovnipoplatky.com, který poskytuje in-
formace z oblasti bankovních poplatků a klade si za cíl především zvýšení „fi-
nanční“ vzdělanosti, snižování bankovních poplatků či kultivaci vztahu mezi 
klientem a bankou. Server každoročně provádí průzkumy v oblasti nákladovosti 
bankovních produktů, sleduje názory veřejnosti a asi nejznámějším počinem je 
každoroční volba Nejabsurdnějšího bankovního poplatku. Přehled vítězů 
v letech 2005–2011 uvádí následující tabulka: 
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Obr. 1 Vítězové ankety o nejabsurdnější poplatek 

  1. místo 2. místo 3. místo 

2005 
Poplatek za příchozí 
platby či za vklad na 
účet, kreditní operace Poplatek za vedení účtu 

Poplatek za správu 
úrokového 
zvýhodnění 

2006 

Poplatek za výběr 
platební kartou z 
bankomatu vlastní 
banky  

Poplatek za vedení 
běžného účtu 

Poplatek za účetní 
položku 

2007 Poplatek za vedení 
běžného účtu 

Poplatek za nadměrný 
vklad 

Poplatek za připsání 
úroku 

2008 Poplatek za nadměrný 
vklad 

Poplatek za vklad na 
přepážce na vlastní účet 

Poplatek za připsání 
úroku 

2009 Poplatek za vklad na 
přepážce na vlastní účet 

Poplatek za připsání 
úroku 

Poplatek za výpis z 
účtu zaslaný 
elektronickou cestou 

2010 Poplatek za výběr na 
přepážce z vlastního účtu 

Poplatek za zjištění 
zůstatku přes bankomat 

Poplatek za vložení 
variabilního symbolu 
do příkazu k úhradě 

2011 Poplatek za předčasně 
splacený úvěr 

Poplatek za zjištění 
zůstatku přes bankomat 

Poplatek za výpis z 
účtu zaslaný 
elektronickou cestou 

Zdroj: bankovnípoplatky.com 

Snahy o prosazení regulace v oblasti poplatkové politiky bank byly doposud ne-
úspěšné. K nejvýraznějším počinům patří především petice tohoto serveru, který 
se již několik let snaží bojovat proti jejich neúnosné výši. V petici je kritizována 
především výše poplatků, které jsou vyšší než v zemích, kde sídlí mateřské firmy 
a patří tak k nejvyšším na světě. Petici podepsalo více než 14 000 nespokojených 
klientů. Vyhlášen byl také den protestu proti bankovním poplatkům, který byl 
stanoven na 28. února. Svátek odpůrci poplatků slaví již od roku 2008 tím, že 
v tento den neprovádí žádné platební transakce zatížené bankovním poplatkem. 
Majitelem serveru je Patrik Nacher, odborník v dané oblasti.   
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3.4 Bankovní poplatky ve světě 

Ve vývoji v oblasti světových bankovních poplatků je zřejmý vliv interneto-
vého bankovnictví, kdy narůstají tlaky především v oblasti snižování poplatků za 
vedení běžného účtu, jelikož internetová obsluha je spojena s nižšími náklady 
oproti pobočkové správě. Trendem jsou také nízkonákladové banky, které vý-
razně tlačí poplatky a ceny produktů dolů. O celosvětovém bankovnictví posky-
tuje informace studie poradenské společnosti Capgemini „World Banking Re-
port“ z roku 2009, která upozorňuje na tři velké trendy v posledních letech: (35) 

 Ceny pokračovaly v poklesu.  

V roce 2009 klesaly poplatky globálně o 2 % a od roku 2005 průměrně kle-
saly o 1,2 % ročně. 

 Banky podporovaly nárůst využívání internetu 

Výrazně klesly poplatky (o 16 %) aktivního klienta využívajícího internetové 
bankovnictví oproti poplatkům u aktivního klienta ostatních kanálů. Stejně 
tomu tak bylo při srovnání s aktivním uživatelem pobočkového kanálu, kte-
rý oproti aktivnímu uživateli internetového bankovnictví zaplatil o 34 % ví-
ce. 

  Konvergence cen byla více patrná v Severní Americe než v eurozóně 

Rozdíl mezi nejlevnějšími a nejdražšími bankami v USA se snížil z 33,8 % 
na 24,7 %, naproti tomu v eurozóně pouze z 32 % na 31,7 %. 

V celé eurozóně došlo v posledních letech k výraznému poklesu bankovních po-
platků, což způsobilo především snížení poplatků v Irsku, které snížilo v roce 
2009 poplatky za internetové bankovnictví o třetinu. Rozdíly v oblasti poplatků 
jsou patrné zejména v zemích, kde nebylo zavedené euro. Severské země se dají 
přirovnat k USA, jelikož zde převažují poplatky z platebních karet, naopak v ze-
mích střední a východní Evropy dominují vyšší poplatky za vedení účtu a využí-
vání hotovosti. Z tohoto rozdělení se vyčleňuje Velké Británie, která má vyšší 
poplatky zejména z výjimečných situací (př. přečerpání účtu). V centru zájmu 
bank zůstane snaha o tvorbu výnosů z nových produktů nebo z rozvíjení aktivit 
v oblasti poradenství. (35) 

Evropa  
K nejvýznamnějším studiím v oblasti bankovních poplatků patří studie7 Evrop-

                                                
7 Data collection for prices of current accounts provided to consumers 
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ské komise z roku 2009, která poskytuje komplexní analýzu bankovních poplat-
ků v Evropě. Z výsledků studie vyplynulo, že Česká republika v oblasti poplatků 
zaujímá sedmé nejvyšší místo. Nejvíce zaplatí na poplatcích Italové (přibližně 
253 Eur) a nejméně Bulhaři (27 eur). Za bankovní poplatky v Česku, které patří 
k těm dražším v EU, v průměru zaplatí klient za vedení běžného účtu ročně 95 
eur, kdy tento průměr je odhadem pro klienta, který využívá účet občas nikoli 
intenzivně. Pokud by patřil klient mezi klienty provádějící více transakcí, mohly 
by se roční poplatky za běžný účet až zčtyřnásobit (až 831 eur). Pro Českou re-
publiku jsou typické vyšší poplatky za správu účtu, ale poplatky českých bank 
jsou v rámci EU poměrně transparentní. Celkem bylo zařazeno do tohoto prů-
zkumu 224 bank pokrývající 81 % evropského trhu a studie přinesla podrobný 
pohled na bankovní poplatky v Evropě z hlediska různých profilů uživatelů. V 
samotné studii je upozorňováno na složitost srovnávání a komplikovanost sa-
zebníků bank. (36) 

Ve stejném roce provedla analýzu bankovních poplatků, které souvisejí 
s vedením běžného účtu, i společnost Scott & Rose8, z níž vyplynul závěr, že po-
platky v této oblasti jsou nejvyšší ve střední Evropě. Klienti českých bank 
v tomto roce dle analýzy průměrně zaplatili 63,65 eur ročně, v Rakousku 62,47 
eur, v Maďarsku pak 52,76 eur, na Slovensku 48,88 eur a v Polsku 49,19 eur. 
Do tohoto průzkumu byly zařazeny všechny velké banky u nás společně 
s Volksbank, GE Money Bank, Raiffeisenbank a Poštovní spořitelnou. Údaje 
v této analýze vycházely z ceníků platných pro říjen roku 2009. Ve všech pěti 
zemích došlo ke zvýšení poplatků a v zemích, kde nebylo zavedeno euro, byl ná-
růst nákladů nižší, jelikož domácí měny oproti roku 2008 oslabily. Banky se ta-
ké zvýšením poplatků snažily docílit toho, aby klienti stále méně navštěvovali 
k základním finančním transakcím pobočky banky a raději využívali elektronic-
ké bankovnictví. (37) 

Analýzu nákladů na běžný účet ve střední Evropě provedla stejná společ-
nost opět v prosinci a listopadu 2010. Porovnáván byl nově modelový příklad 
„internetového klienta“, který nenavštěvuje pobočku a využívá pouze přímé 
bankovnictví. Klienti odpovídající tomuto modelu pak nejméně zaplatili na Slo-
vensku (ročně 48,4 eur ročně), v Česku (54 eur), v Polsku (56,5 eur) v Maďarsku 
(62 eur) a v Rakousku (65,5 eur). Česko bylo tedy druhou nejlevnější zemí 
Střední Evropy v této oblasti, ale je nutné zohlednit, že výsledky z této analýzy 
ovlivnil především vstup Fio banky na český trh, protože tato banka si neúčtuje 
žádné poplatky za základní služby. Do analýzy bylo zařazeno celkem 44 bank, 

                                                
8 Firma se zabývá analýzou poplatků od roku 2000, více informací na www.scott-and-rose.com 



Bankovní poplatky 33 

 

z nichž 11 bylo z České republiky. (38) 

USA  
Novinkou se v USA mělo stát od začátku roku 2012 zavedení poplatků za použí-
vání debetních karet u velkých bank. Toto opatření si ovšem vysoudilo velkou 
vlnu kritiky. Změny odstartovala Bank of America, která oznámila, že bude 
účtovat svým klientům pět dolarů měsíčně za vedení debetní karty. Stanovení 
poplatků vzniklo jako reakce na zavedení federálních limitů9 pro poplatek účto-
vaný obchodníkům za platby debetní kartou, kdy byla nově hranice určena na 24 
centů za jednu platbu oproti původním průměrným 44 centům, což mělo banky 
připravit o až 6,6 miliardy dolarů ročně. K podobným poplatkům hodlaly při-
stoupit i další velké banky jako Wells Fargo či JPMorgan Chase. Další novinkou 
byly poplatky za nízké zůstatky na běžných účtech, které od prosince měla vybí-
rat Citibank (20 USD od zákazníků, kteří nebudou mít na všech svých účtech, 
spořicích, úvěrových, běžných atd., alespoň 15 000 USD. Tato změna by měla 
vliv na využívání kreditních karet, které nesou vysoké úroky, a proto je většina 
klientů nevyužívá často. Klient by se pak rozhodoval, zda využije kreditní kartu 
s úroky nebo zaplatí debetní kartou s poplatkem. Banky by tedy tímto krokem 
mohly zlepšit svoji finanční situaci. Již ke konci roku banky ustoupily od pláno-
vaných poplatků, protože se setkaly se silným odporem klientů, kteří bojovali 
zejména proti poplatkům za platební karty. Dle průzkumu společnosti Research 
Inteligence Group vyšlo najevo, že 30 % zákazníků bank by hodlalo opustit svoji 
banku, pokud by došlo k zavedení tohoto poplatku. Dalších 43 % klientů by pak 
využívalo hotovost či kreditní kartu a pouze 13 % by bylo ochotno platit tento 
poplatek, ale pouze pokud by byl rozumný. (39, 40, 41, 42) 

World retail banking 2011  
Hodnocení zkušeností a spokojenosti zákazníků bank provedla v roce 2011 stu-
die poradenské společnosti Capgemini Word retail banking report, která sledo-
vala spokojenost zákazníků pomocí Capgemini Experience Index. Z 25 zemí, 
které byly zahrnuty do tohoto průzkumu, je více než 59 % zákazníků spokojeno 
se svojí bankou a pouze 4% klientů je velmi nespokojeno. Studie prokázala, že 
v současnosti je zcela nezbytné zaměřit se právě na spokojenost klienta. Jako 
nejčastější důvody pro odchod z určité banky je uváděna na prvním místě kvali-
ta služeb, což za důležité považuje 55 % zákazníků po celém světě, poté snadné 
používání a poplatky, které shodně za důležité označilo 50 % zákazníků. (43) 
Dále také vyplynulo, že pro 63 % klientů jsou nejdůležitějším vodítkem pro vý-

                                                
9 Změna byla součástí dodatku k Dodd-Frankově zákonu, který vstoupil v platnost 1. října 2011. 
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běr banky kvalita a snadné využívání služeb a pro 59 % zákazníků jsou nejdůle-
žitějším právě bankovní poplatky. V současnosti se banky po celém světě snaží 
být kvůli stále rostoucím trendům v oblasti produktů, co nejvíce „multiproduk-
tové“ a využívat pro komunikaci se zákazníky a poskytování produktů, co nejvíce 
kanálů. (43) 

Z výzkumu také vyplynulo, že i přes stále rostoucí význam přímého ban-
kovnictví, zákazníci stále rádi navštěvují pobočky, jelikož kontakt tváří v tvář je 
nezastupitelný. Tento komunikační kanál představuje pro banky nejvyšší nákla-
dy. Banky by tedy měly poskytnout buď podporu přímého bankovnictví a přiná-
šet inovace, které zákazníky přesvědčí, aby tento způsob využívaly více, nebo 
přejít na nízkonákladový formát. (43) 

Pobočky hrají v současné době roli především v oblasti poradenství, kdy by 
se návštěvy poboček za tímto účelem dle odhadů měly zvýšit z 28 % v roce 2010 
na 31 % v roce 2015. V centru zájmu zákazníků ovšem zůstávají ale i klasické 
základní finanční transakce, které by měly v roce 2015 klesnout na 34 % z 37 % 
v roce 2010. Banky se proto snaží zejména inovovat pobočky. V této oblasti bylo 
dle studie World retail banking 2011 zmíněno šest základních směrů, kterým se 
mohou dát banky v oblasti jejich pobočkové strategie: (43) 

 Pobočky stavět do centra „multikanálové“ komunikace 

Touto cestou se daly například velké banky v Dánsku, které se zaměřily 
především na vzdušnost a atraktivnost poboček, kde se produkty snaží spíše 
prezentovat než je nutit a společně s každou službou získá zákazník porad-
ce. Po přebudování poboček v tomto konceptu se bankám počet klientů 
zdvojnásobil. 

 Pobočka jako důvěryhodný poradce 

Banky se hluboce zaměřují na vztah se zákazníkem a individuální služby, 
kdy jako doplněk služeb musí běžet dokonale přímé kanály komunikace. 
Důležité je především školení zaměstnanců a segmentace zákazníků. Pora-
denským směrem se daly některé evropské banky, které zlepšily síť online 
bankovnictví a posílily poradenské služby na pobočkách, což pomohlo pro-
hloubit vztahy se zákazníky a snížit náklady na pobočky. 

 Pobočka jako nezávislá síť 

Tento způsob motivuje zákazníky k co nejčastějším návštěvám pobočky. Ty 
vznikají především v místech, kam chodí zákazníci nejčastěji, jako jsou ob-
chodní centra nebo pošta. Příkladem může být obchodní řetězec Tesco, kte-
rý nabízí svým zákazníkům i finanční služby. Dále také belgická banka BPO 
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(Banque de la  poste/Bank van de post), která poskytuje bankovní služby na 
poštách.  

 Bezpobočková síť 

Banky poskytují všechny služby pomocí přímých kanálů jako je internet, 
mobil či sociální sítě atp. Výhodou pro zákazníky jsou především nízké po-
platky a atraktivní úrokové sazby, kdy se ovšem banky musí spoléhat na re-
klamu a online propagaci, která přiláká zákazníky. Tento způsob výrazně 
snižuje náklady bank.  

 Pobočka jako součást víceúrovňové sítě 

Banky považují pobočky za stejně důležité jako přímé komunikační kanály 
ve vztahu se zákazníky. Výhodou pro banky je, že se mohou díky víceúrov-
ňové komunikaci přizpůsobovat zákazníkovi. Touto cestou se dala napří-
klad nizozemská Rabobank, která se právě zaměřila na optimalizaci kanálů 
v oblasti komunikace.  

 Pobočka jako fyzický prostor pro virtuální interakce 

Pobočka slouží především pro budování povědomí o značce a slouží jako 
útočiště pro zákazníky vykonávající virtuální transakce. Ty mohou provádět 
pomocí automatů či přímo videokonferencí se specialisty na pobočce. 
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4 Analýza a komparace bankovních 
poplatků 

4.1 „Velká čtyřka“ 

Předmětem srovnávání jsou poplatky čtyř největších bank, které tvoří 
tzv.“Velkou čtyřku“ na českém bankovním trhu. Přehled základních informací o 
bankách patřící do této skupiny poskytuje následující tabulka: 

Tab. 6 Přehled základních informací o „velké čtyřce“ v roce 2010  

  ČS KB ČSOB UCB 

Aktiva (mil. Kč) 881 629 698 014 885 055 270 176 

pracovníků   10 744 7 747 7 641 1 796 

poboček 667 395 301 67 

klientů (tis.) 5 265 1 590 3078 − 

bankomatů 1 312 677 782 − 

Zdroj: (44, 45, 46, 47), údaje pro UCB nedostupné 

Všechny zmíněné banky spojuje to, že patří do větších evropských finančních 
skupin. Tyto „matky“ českých bank mají velký vliv na služby poskytované ban-
kami na českém trhu a stejně jako je tomu u českých bank, většinu jejich výnosů 
tvoří úrokové výnosy. Zajímavé ovšem je, že banky v ČR na poplatcích vydělávají 
více než banky ze stejné skupiny. Ze srovnání podílů poplatků na celkových vý-
nosech z roku 2011 dle týdeníku Ekonom vyplynulo, že poplatky tuzemských 
bank se na těchto výnosech podílí více, než je tomu u zahraniční skupiny. Vý-
jimkou byla pouze Raiffeisenbank ČR. Výsledky tohoto srovnání přináší násle-
dující graf. (48) 
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Obr. 2 Podíl poplatků na výnosech v porovnání s mateřskou skupinou 

 
Zdroj: (48) 

Dále bude uvedena stručná charakteristika bank „Velké čtyřky“ a přehled o je-
jich čistých výnosech z poplatků a provizí.  

Česká spořitelna  
Největší bankou na českém trhu je Česká spořitelna, která navazuje na silnou 
tradici českého a československého spořitelnictví, a od roku 1992 působí jako 
akciová společnost s 5,3 miliony klientů. Od roku 2000 se pak stala součástí Es-
te Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a vý-
chodní Evropě s 17 miliony klientů. Tato banka se orientuje na drobné klienty, 
malé a střední firmy, na města a obce a disponuje silnou sítí poboček i banko-
matů. Česká spořitelna také získala řadu ocenění, mezi nejvýznamnější patří 
soutěž Fincentrum Banka roku 2011, Banka desetiletí i poosmé v řadě titul Nej-
důvěryhodnější banka. (44, 49, 50, 51, 52, 53) 

Česká spořitelna jako největší banka na českém trhu vydělává na poplatcích 
nejvíce. Čistý zisk z bankovních poplatků a provizí této banky od roku 2005 stále 
roste. Největší výnosy plynou bance z narůstajících transakcí platebního styku a 
do popředí se také dostávají poplatky a provize z úvěrových činností. Podíl čis-
tých příjmů z poplatků a provizí na celkových provozních výnosech pak neustále 
klesal, oproti roku 2004, kdy činil 31 %, v roce 2010 činil pouze 27 %. Nejvý-
znamnější složkou provozních výnosů zůstávají čisté úrokové výnosy. V následu-
jících grafech je zachycen vývoj čistého zisku z poplatků a provizí a vývoj struk-
tury výnosů z bankovních poplatků. (44, 49, 50, 51, 52, 53) 
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Zdroj: (44, 49, 50, 51, 52, 53) 
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Obr. 3  Vývoj čistého zisku z bankovních poplatků a provizí ČS  

Zdroj: (44, 49, 50, 51, 52, 53) 
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Obr. 4  Vývoj struktury bankovních výnosů ČS  

Komerční banka 
Další velmi významnou bankou na českém trhu je Komerční banka a.s., která je 
součástí mezinárodní skupiny Societé Générale od roku 2001. V té době naváza-
la na státní instituci založenou roku 1990, která se od roku 1992 stala akciovou 
společností. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retai-
lového, podnikového a investičního bankovnictví a je mateřskou společností tzv. 
Skupiny KB. Služby této banky využívá v ČR více než 1,59 mil. klientů10 pro-
střednictvím poboček či internetového nebo mobilního bankovnictví. Čisté vý-
nosy z poplatků a provizí KB byly během posledních let proměnlivé. Celkově od 

                                                
10 Data z konce roku 2010 
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roku 2005 čistý zisk poklesl na 8 038 mil. Kč v roce 2010. Stejně jako je tomu u 
ČS i u KB tvoří nejvýznamnější složku výnosů poplatky z transakcí a úvěrů. Ne-
vyrovnanost ve vývoji výnosů z poplatků a provizí může být ovšem zapříčiněna 
změnou metodiky určování výnosů během let 2007 a 2008 a let 2008 a 2009. 
(45, 54, 55, 56, 57, 58) 

Zdroj: (45, 54, 55, 56, 57, 58) 
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Obr. 5  Vývoj čistého zisku z bankovních poplatků a provizí KB  

Zdroj: (45, 54, 55, 56, 57, 58) 
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Obr. 6  Vývoj struktury bankovních výnosů KB  

Československá obchodní banka  
Tato banka navázala na státem založenou ČSOB z roku 1964, která byla založena 
za účelem poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu. Roku 
1994 byla privatizována a jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC 
Bank. Od roku 2007 se pak KBC stala jediným akcionářem ČSOB. V retailovém 
bankovnictví v ČR společnost působí pod dvěma základními obchodními znač-
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kami – ČSOB a Poštovní spořitelna, a služby poskytuje všem klientským seg-
mentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a in-
stitucionálním klientům. V ČR má po ČS druhý nejvyšší počet klientů a silnou 
síť bankomatů. (46, 59, 60, 61, 62, 63) 

Stejně jako u KB a ČS i u ČSOB tvořily většinu výnosů z poplatků a provizí 
poplatky z platebního styku a úvěrů. Od roku 2005 do 2007 čistý zisk z poplatků 
a provizí rostl až na maximální hodnotu 7 309 mil. Kč. Od roku 2008 se pak čis-
tý zisk neustále snižoval. Vliv na tyto výsledky ovšem také mohla mít změna me-
todiky vykazování těchto výsledků od roku 2008. (46, 59, 60, 61, 62, 63) 

Zdroj: (46, 59, 60, 61, 62, 63) 
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Obr. 7 Vývoj čistého zisku z bankovních poplatků a provizí ČSOB 

Zdroj: (46, 59, 60, 61, 62, 63) 
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Obr. 8 Vývoj struktury bankovních výnosů ČSOB  

Unicredit Bank  
Tato banka zahájila činnost v listopadu 2007 a vznikla spojením HVB Bank a 
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Živnostenské banky. Stejně jako ostatní banky je i UCB součástí bankovní sku-
piny, a to Skupiny UniCredit, která patří k největším finančním skupinám 
v Evropě a má přes 40 mil. klientů. I tato banka poskytuje služby občanům, 
podnikatelům a malým firmám. (47, 64, 65, 66) 

Vývoj čistého zisku z poplatků a provizí bylo možné srovnávat až od slouče-
ní HVB a Živnostenské banky, dle údajů banky od 1. 1. 2006 (údaje v Obr. 9 jsou 
pro rok 2006 od dubna do září, pro rok 2007 od října do prosince). I zde byl 
vývoj čistého zisku proměnlivý a významnou položkou výnosů byly poplatky z 
platebních transakcí a kurzových provizí. Od roku 2008 pak byly výraznou částí 
struktury výnosů UCB výnosy z ostatních poplatků. (47, 64, 65, 66) 

Zdroj: (47, 64, 65, 66) 
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Obr. 9 Vývoj čistého zisku z bankovních poplatků a provizí UniCredit  

Zdroj: (47, 64, 65, 66) 
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Obr. 10 Vývoj struktury bankovních výnosů UniCredit 

Z tabulky (Tab. 7) o vývoji čistého zisku z poplatků a provizí je zřejmý podíl jed-
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notlivých bank na celkovém zisku bankovního sektoru v této oblasti. ČS jako 
největší banka na českém trhu má největší podíl na tomto zisku. V posledních 
letech zisk ČS v dané oblasti tvoří třetinu celkového zisku z bankovních poplatků 
a provizí celého sektoru. Druhý největší podíl na tomto zisku má KB, déle pak 
ČSOB. Nejnižší podíl na čistém zisku má nejmenší banka z této čtyřky UCB, kte-
rá ve srovnání figuruje až od roku 2008. V kolonce Ostatní je vyjádřen podíl 
ostatních bank na českém trhu na celkovém čistém zisku z poplatků a provizí 
celého sektoru.  

Tab. 7 Podíl jednotlivých bank na čistém zisku z poplatků a provizí bankovního sektoru  

 2005 2006 2007 

 mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

celý sektor 31 831  100,00 32 918  100,00 35 854  100,00 

ČS 8 384 26,34 8 997 27,33 9 639 26,88 

KB 8 736 27,44 8 769 26,64 7 756 21,63 

ČSOB 6 517 20,47 6 890 20,93 7 309 20,39 

UniCredit − − − − − − 

Ostatní 8 194 25,74 8 262 25,10 11 150 31,10 

 2008 2009 2010 

 mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

celý sektor 36 111  100,00 36 441  100,00 38 368  100,00 

ČS 11 020 30,52 11 402 31,29 12 167 31,71 

KB 8 050 22,29 7 839 21,51 8 038 20,95 

ČSOB 6 644 18,40 5 579 15,31 5 440 14,18 

UniCredit 2 731 7,56 2 450 6,72 2 634 6,87 

Ostatní 7 666 21,23 9 171 25,17 10 089 26,30 
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Zdroj: ČNB 
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Obr. 11 Podíl jednotlivých bank na celkovém čistém zisku z poplatků a provizí 

4.2 Vývoj sledovaných poplatků u jednotlivých bank 
v absolutním vyjádření 

Po zhodnocení nabídky vybrané banky na základě zvolených klientských profilů 
bude vybrán vždy nejvýhodnější produkt v každém roce a tento produkt bude 
představen společně s poskytovaným přímým bankovnictvím a výhodami, které 
klientovi dané banky mohou dodatečně snížit náklady. Následně budou vyjád-
řeny celkové roční náklady spojené s prováděnými transakcemi pro jednotlivého 
klienta. Položkové přehledy o poplatcích v jednotlivých letech, které byly sesta-
veny autorkou na základě rozboru sazebníků odměn bank a ze kterých byly se-
staveny celkové roční náklady, jsou v přílohách. Absolutní vyjádření ročních ná-
kladů klientů bude prováděno postupně ve všech bankách ve sledovaném obdo-
bí. Pro celé srovnávání tedy platí výběr základního produktu (základní běžný 
účet) v jednotlivých letech a vyčíslení ročních nákladů pro různé profily klientů 
(viz Metodika) na základě údajů zpracovaných autorku ze sazebníků odměn 
bank (viz Přílohy). 

4.2.1 Česká spořitelna 

Nabídka ČS v oblasti osobních účtů a balíčků pro retailovou klientelu je poměr-
ně rozmanitá. Pro každý rok byla klientovi vybrána služba, která by nejlépe vy-
hovovala jeho požadavkům a patřila mezi standardní nabídku banky. Přímé 
bankovnictví v ČS je zprostředkováváno pomocí služby SERVIS 24, která má 
několik podob. Pro účely této práce bude klient využívat SERVIS 24 Internet-
banking, přes který může spravovat svůj účet pomocí internetu. Další služba, 
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která klientům ČS snižuje náklady, je Program výhod. Ten každému, kdo aktiv-
ně využívá svůj účet a zapojí se do něj, může přinést další zvýhodnění ceny slu-
žeb souvisejících s vedením osobního účtu. Motivační Program výhod spustila 
ČS v roce 2009 a je spojen s Bonus programem, který klienty motivuje 
k využívání platebních karet, díky čemuž získávají body a mohou si pak za ně 
vybrat adekvátní odměnu.  

Přehled zvolených služeb a celkových nákladů u průměrného, pobočkového 
a elektronického klienta zobrazuje následující tabulka, která je dále doplněna 
komentáři ke každému období: 

Tab. 8 Přehled služeb a s nimi spojené náklady u ČS, v Kč  

Zdroj: Vlastní výpočty dle Přílohy A, B, C 

2007 
V roce 2007 bylo nutné zvolit produkt s názvem Výhodný program, který se v té 
době pojil s vedením sporožirového účtu. Sporožirový účet byl v srpnu roku 
2007 nahrazen novinkou s názvem Osobní účet ČS, který nabízel nově větší na-
bídku služeb, jež si klient mohl zvolit dle svých potřeb a byl pro něj výhodnější. 
Jelikož je srovnávání prováděno na základě sazebníku platných vždy k 1. lednu 
daného roku, byl pro klienta zvolen jako nejvhodnější produkt Výhodný pro-
gram. Program byl určen pro fyzické osoby starší 18 let a spojoval nabídku více 
produktů a služeb. V jeho rámci byly zdarma poskytovány následující služby: 

 Sporožirový účet (vedení a správa) 

 Vyhotovení elektronického nebo písemného výpisu (klient platí pouze poš-
tovné) 

 Elektronická platební karta (debetní nebo kreditní karta) 

 2x výběr z bankomatu ČS 

 Měsíční cena za přímé bankovnictví 

 2 transakce realizované pomocí přímého bankovnictví 

  2007 2008 2009 2010 2011 

produkt 
Výhodný 
program 

Osobní účet 
ČS 

Osobní účet 
ČS 

Osobní účet 
ČS 

Osobní účet 
ČS 

průměrný  1 782 2 070 2 070 2 070 2 238 
pobočkový  2 790 3 078 3 078 3 078 4 278 
elektronický  1 596 1 884 1 884 1 884 2 064 
rozdíl 1 194 1 194 1 194 1 194 2 214 
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S vedením sporožirového účtu jsou spojeny další výhody zdarma jako např. zří-
zení trvalých příkazů nebo platby kartou u obchodníka. Pro účely srovnávání 
byla považována konstantní cena za celé období pro položku Papírový výpis 
z účtu, a to 9,50 Kč11. Celkové náklady za rok 2007 by tedy pro průměrného kli-
enta činily 1 782 Kč. Jsou to celkově nejnižší náklady ve sledovaném období, na 
což má vliv především poměrně nízká cena za vedení účtu. Tato výhoda je ovšem 
vykoupena tím, že si klient nemůže volit skladbu nabízených produktů a využívá 
přednastavený program. Výrazně vyšší náklady měl v tomto roce klient poboč-
kový, a to celkem 2 790 Kč. Naproti tomu elektronický klient výrazně ušetřil a za 
rok zaplatil pouze 1 596 Kč. Rozdíl mezi klienty je způsoben především 
v rozhodujících položkách, které klient může provádět elektronickým způsobem. 
Je zřejmé, že transakce provedené na pobočce přináší vyšší náklady a úspora 
elektronického klienta je poměrně vysoká (1 194 Kč). 

2008 
Novinkou v roce 2008 byl Osobní účet ČS, který svojí nabídkou 14 služeb ve 
třech pásmech umožnil klientům využít maximálně flexibilitu a variabilitu toho-
to produktu. Od srpna 2007 do počátku listopadu 2008 překročil počet uživate-
lů produktu hranici jednoho milionu klientů a Osobní účet ČS se stal hlavním 
produktem v daném segmentu. V rámci balíčku byly tyto produkty a služby 
zdarma: 

 Vedení sporožirového účtu 

 Vyhotovení měsíčního papírového nebo elektronického výpisu 

 Zřízení a vedení vkladového účtu 

 Zřízení trvalých příkazů/souhlas s inkasem 

Dále je Osobní účet konstruován ve třech variantách Standard, Plus a Speciál. 
V každé variantě jsou nabízeny různé kombinace služeb za odlišné ceny podle 
počtu vybraných produktů či služeb. Pro průměrného klienta připadá v úvahu 
jako nejvhodnější varianta Standard, v rámci které jsou nabízeny tyto služby: 

 Kontokorent 

 Debetní karty 

 Servis 24 

 Výběrová sada č. 1-Výběry z bankomatu České spořitelny zdarma 

                                                
11 Tato konstantní cena platí pro všechna sledovaná období od roku 2007 až do roku 2011 u ČS 
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 Výběrová sada č. 2-Zůstatkové SMS zdarma 

 Výběrová sada č. 3-Platby v rámci ČS zdarma 

Jako nejvhodnější varianta ve zvoleném pásmu je skupina služeb Standard II, 
která umožňuje si za cenu 69 Kč měsíčně vybrat 2 až 3 služby z výše nabízených. 
Klient tedy bude využívat debetní kartu, SERVIS 24 a výběry z bankomatu ČS 
zdarma. Na základě zvolených služeb byly náklady klienta v roce 2008 ve výši 2 
070 Kč. Zvýšená cena v tomto roce byla způsobena především vyšší cenou za 
měsíční vedení účtu. Pobočkový i elektronický klient zaplatí za rok také zvýše-
nou cenu díky zvýšenému poplatku za vedení účtu, ale rozdíl mezi jejich náklady 
zůstává ve stejné výši jako rok předcházející.  

2009 
I v tomto roce byl nejvýhodnější volbou pro klienta Osobní účet ČS, který byl se 
svým Programem výhod, díky němuž jsou klienti odměňování za aktivní využí-
vání svého účtu, zvolen „Bankovním inovátorem 2009“ v anketě Hospodářských 
novin a vydavatelství Economia. Byly spuštěny dvě novinky programu, a to 
Osobní účet ČS Student, který je určen studentům ve věku 15 až 30 let, a Osobní 
účet ČS Junior pro děti ve věku 8 až 15 let. Došlo také k výraznému nárůstu jeho 
uživatelů a ke konci roku 2009 byla překročena hranice 1,7 mil. klientů využíva-
jících Osobní účet ČS. Celkově se roční náklady průměrného, pobočkového ani 
elektronického klienta, nezměnily, jelikož nedošlo k žádným cenovým změnám 
sledovaných položek.  

2010 
ČS opět rozvíjela její hlavní produkt Osobní účet ČS, který na konci roku 2010 
využívalo více než 2,1 miliónu klientů. Vznikla také další varianta tohoto účtu 
Osobní účet Absolvent pro klienty, kteří nastupují do svého prvního zaměstnání 
a je jim umožněno po splnění daných podmínek využívat po dobu dvou let 
zdarma kromě vedení účtu i šest dalších služeb zdarma. I nadále pokračoval 
Program výhod ČS, který motivuje klienty systémem odměn k aktivnímu využí-
vání osobního účtu a průměrná cena slevy na jeho ceně činila více než 40 pro-
cent. Ani v tomto roce se z hlediska sledovaných položek pro průměrného, po-
bočkového a elektronického klienta neudály žádné změny, náklady klientů zů-
staly ve stejné výši jako v roce 2008 a 2009. 

2011 
Jako nejvhodnější varianta se pro klienta jevil opět Osobní účet ČS, který byl 
stále nejvyužívanějším produktem v daném segmentu. Počet těchto účtů se me-
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ziročně zvýšil o 163 tis. a celkový objem na účtech byl 137 mld. Kč. Náklady kli-
enta v roce 2011 prošly změnami. Byl zrušen poplatek za vklad hotovosti na účet 
a zvýšil se poplatek za příkaz k úhradě na přepážce a poplatek za výběr 
z bankomatu cizí banky. Celkové náklady se oproti jiným rokům zvýšily a výraz-
ný je již rozdíl mezi pobočkovým a elektronickým klientem, kdy celkový rozdíl 
v nákladech mezi nimi činí 2 214 Kč. 

Ze sledovaného období a celkového vyčíslení nákladů u jednotlivých klientů 
ČS je zřejmé, že náklady průměrného, elektronického i pobočkového klienta 
rostly. Zdražil se měsíční poplatek za vedení účtu, ale nově byl představen flexi-
bilnější balíček, který si klient může lépe přizpůsobit svým potřebám. U většiny 
sledovaných položek nedošlo k výrazným změnám. Zvýšily se především poplat-
ky související se službami prováděnými na pobočce a zdražen byl také poplatek 
za výběr z bankomatu cizí banky. Prohloubil se také rozdíl mezi náklady, které 
jsou spojeny s elektronickými a pobočkovými službami. Elektronický klient tedy 
s postupem času v této bance výrazně ušetřil. 

4.2.2 Komerční banka 

I v KB byl výběr produktů ve zvoleném segmentu poměrně rozmanitý. Klient 
v této bance ovšem využíval po celé sledované období pouze jeden produkt, kte-
rý ovšem prošel v průběhu let mnohými změnami.  I zde klient mohl výrazně 
ušetřit využíváním přímého bankovnictví a dalších výhod, které banka nabízí. 
Přímé bankovnictví KB s názvem MojeBanka bylo poskytováno ve sledovaném 
období v rámci všech kont a umožňuje provádění veškerých bankovních operací 
pomocí internetu. Tento produkt klientům banka nabízí již od 1. dubna 2001 a 
od té doby prošel mnohými změnami. Další službou, která může klientovy snížit 
jeho náklady, je odměňovací program MojeOdměny fungující od června roku 
2010. Ten stejně jako ostatní motivační programy odměňuje všechny aktivní 
klienty a dodatečně jim poskytuje slevu na bankovní transakce. Je do něj zařa-
zen každý klient KB a záleží pouze na jeho využívání služeb na výši celkové slevy. 
Jednotlivé slevy jsou spojeny především s kartami a depozitními produkty, kdy 
například slevou za měsíční vedení účtu s názvem MůjÚčet může klient ušetřit 
až 50 % nákladů.  

Celkový přehled zvolených produktů a nákladů spojených s jejich využívání 
zobrazuje následující tabulka, kterou doplňují komentáře dále: 
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Tab. 9 Přehled služeb a s nimi spojené náklady u KB, v Kč  

  2007 2008 2009 2010 2011 

produkt 
Perfekt 
konto 

Perfekt 
konto 

Perfekt 
konto 

Perfekt 
konto 

Perfekt 
konto 

průměrný  2 097 2 166 2 274 2 292 2 292 
pobočkový  4 173 4 044 4 584 4 656 4 656 
elektronický  1 893 1 728 1 728 1 728 1 728 

rozdíl 2 280 2 316 2 856 2 928 2 928 

Zdroj: Vlastní výpočty dle Přílohy D, E, F 

2007 
Rok 2007 byl pro KB rokem inovací v segmentu občané, vznikaly nové produkty 
a banka se stávala více flexibilní. Výsledkem tohoto působení bylo ocenění 
„Banka roku 2007“. Jako třetí největší banka na českém trhu dominuje segmen-
tu mladých lidí, kde vede přes 158 tis. Studentských účtů. Pro klienta byl vhod-
nou variantou balíček Perfekt konto, který zahrnuje za měsíční cenu 59 Kč tyto 
služby: 

 Vedení běžného účtu v Kč 

 elektronická platební karta 

 2 výběry z bankomatů KB měsíčně 

 Internetové bankovnictví Mojebanka 

 2 transakce zadané službou Mojebanka (cena za účetní položku zpracova-
nou v rámci mezibankovního platebního styku není zahrnuta) 

 Vyhotovení a zaslání poštou jednoho měsíčního výpisu z účtu 

 Sjednání a zvýšení povoleného nezajištěného debetu Start 

U Perfekt konta je také nabízený doplněk za zvýšenou cenu 95 Kč měsíčně, kdy 
klient za tuto cenu může využívat kombinaci Expresní linky KB a internetové 
bankovnictví Mojebanka. V roce 2007 byly náklady průměrného klienta poměr-
ně vysoké, celkem 2 097 Kč. Výrazně dražší byly položky prováděné na pobočce 
a položka zřízení inkasa, které nebylo možné sjednat přes internetové bankov-
nictví. Klient ho tedy musel sjednat na pobočce. Právě v KB je rozdíl mezi trans-
akcemi prováděnými na pobočce a elektronicky velký. Elektronický klient ušetří 
oproti pobočkovému 2 280 Kč. 
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2008 
I v tomto roce bylo nejvhodnější pro průměrného klienta Perfekt konto, kdy 
v poskytovaných službách v jeho rámci došlo k některým změnám. Perfekt konto 
tedy za měsíční cenu zahrnovalo tyto služby: 

 vedení běžného účtu v Kč 

 elektronická platební Perfekt karta VISA Electron s asistenční službou pro 
motoristy 

 2 výběry z bankomatů KB měsíčně uskutečněné touto kartou internetové 
bankovnictví Mojebanka 

 2 transakce zadané službou Mojebanka  (cena za účetní položku zpracova-
nou v rámci mezibankovního platebního styku není zahrnuta)  

 jeden výpis z účtu s měsíční četností elektronicky 

 sjednání a zvýšení povoleného nezajištěného debetu Start 

 povolení inkasa (v četně SIPO) a zadávání trvalých příkaz ů k úhradě zdar-
ma první tři měsíce po otevření účtu (dále aktuální cena) 

Hlavní změnou pro klienta je zejména zasílání elektronických výpisů 
z bankovního účtu zdarma, kdy si za papírový výpis musí měsíčně připlatit 20 
Kč. Snížila se naopak cena tohoto konta z 59 Kč na 49 Kč a poplatek za výběr 
z bankomatu cizí banky. Celkové náklady klienta za rok se oproti roku 2007 zvý-
šily na 2 166 Kč. Náklady elektronického a pobočkového klienta se celkově sníži-
ly, ale prohloubil se mezi nimi rozdíl v celkových výdajích na 2 316 Kč.  

2009 
V roce 2009 bylo pro klienta opět nejvhodnější Perfekt konto, které zůstalo 
v nabídce svých služeb v nezměněné podobě. Celkové náklady klienta se mírně 
zvýšily kvůli zdražení položky Příkaz k úhradě na přepážce na 2 274 Kč za rok. 
Náklady elektronického klienta zůstaly ve stejné výši a u pobočkového klienta 
došlo ke zvýšení právě kvůli dalšímu zdražení již zmíněné položky. Opět se tak 
výrazně prohloubil rozdíl mezi elektronickým a pobočkovým klientem na celko-
vých 2 856 Kč. 

2010 a 2011 
V posledních dvou letech sledovaného období byly náklady průměrného, elek-
tronického a pobočkového klienta ve stejné výši. Klient opět využíval Perfekt 
konto, které bylo nabízeno ve stejném složení. Nedošlo také k žádným změnám 
ve výši sledovaných položek. Celkové náklady průměrného klienta v těchto dvou 
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letech zůstaly ve výši 2 292 Kč, kdy se mírně zvýšily oproti roku 2009. Nezměni-
ly se také náklady elektronické klienta, které zůstaly od roku 2008 na stejné 
částce. Pobočkový klient si pak opět mírně v těchto letech připlatil. 

Revolucí v poskytovaných službách byl ovšem rok 2011, kdy od dubna nabí-
zela banka klientům nový produkt MůjÚčet, který by se dal nejlépe svojí nabíd-
kou přirovnat k Osobnímu účtu ČS. Za celkovou cenu 68 Kč měsíčně klientovi 
totiž nabízel velice podobné služby. MůjÚčet ovšem nespadá do sledovaného 
období vzhledem k tomu, že jsou při stanovení nákladů využívány sazebníky 
platné k 1. lednu daného roku, a proto nebyl zahrnut do tohoto hodnocení. 

Za celkové sledované období vyšlo najevo, že se průměrnému klientovi roč-
ní náklady neustále zvyšovaly. Naopak je zde opět zjevné ušetření nákladů elek-
tronického klienta, který měl od roku 2008 stejné roční náklady. U pobočkové-
ho klienta se také zvýšily celkové roční náklady za sledované období. Ke zvýšení 
přispělo zejména zdražení papírového výpisu z účtu nebo příkaz k úhradě na 
přepážce. 

4.2.3 Československá obchodní banka  

ČSOB také nabídku svých služeb pro klienta přizpůsobila do balíčku služeb, kdy 
za měsíční cenu bylo klientovi poskytováno větší množství služeb a produktů. 
Nespornou výhodou ČSOB bylo poskytování všech možných kanálů jejich pří-
mého bankovnictví v ceně daného konta. Klient tedy měl po celé sledované ob-
dobí k dispozici služby ČSOB Linka 24, ČSOB InternetBanking 24, ČSOB Mobil 
24 a ČSOB Info 24. Tato banka svým klientům ovšem neposkytuje žádný moti-
vační či věrnostní program jako např. ČS nebo KB. Klient tedy nemůže dodateč-
ně snižovat svoje roční náklady jako je tomu u předchozích bank.   
Celkový přehled zvolených služeb a náklady s nimi spojené zobrazuje následující 
tabulka: 
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Tab. 10 Přehled služeb a s nimi spojené náklady u ČSOB, v Kč  

  2007 2008 2009 2010 2011 

produkt 

ČSOB 
Osobní 
konto Plus 

ČSOB 
Konto 

ČSOB 
Konto 

ČSOB 
Konto 

ČSOB 
Konto 

průměrný  2 160 2 148 2 184 2 304 2 280 
pobočkový  3 804 4 368 4 404 5 004 5 052 
elektornický  1 944 1 668 1 704 1 704 1 680 
rozdíl 1 860 2 700 2 700 3 300 3 372 

Zdroj: Vlastní výpočty dle Přílohy G, H, I 

2007 
V roce 2007 využíval klient ČSOB Osobní konto Plus, které patří mezi základní 
produkty banky. Tento balíček produktů nabízela svým klientům ČSOB od roku 
2002 a v jeho měsíční ceně jsou zahrnuty následující služby: 

 Účet v CZK 

 Výpisy z účtu zasílané poštou nebo elektronicky 

 Přímě bankovnictví (ČSOB Linka 24, Internetbanking 24, Mobil 24 a Info 
24) 

 Mezinárodní platební karta VISA Elektron 

 Povolené přečerpání úvěru 

 Informační e-mailové zprávy 

Výhodou Osobního konta jsou především dostupné všechny formy přímého 
bankovnictví zahrnuté v měsíční ceně a výběr mezi elektronickým a papírovým 
výpisem. Celkové náklady průměrného klienta v tomto roce činily 2 160 Kč. 
Ovlivnily to také zpoplatněné výběry z bankomatů vlastní banky, které chybí ve 
zvýhodněné nabídce konta. Elektronický klient opět ušetřil, jelikož poplatky za 
transakce, které může provádět elektronicky, přináší pouze minimální náklady. 
Výrazně více ovšem zaplatil pobočkový klient, který za roční vedení vydal celko-
vě 3 804 Kč. Rozdíl mezi těmito klienty činil 1 860 Kč. 

2008 
V roce 2008 klient zvolil variantu ČSOB Konto, jelikož byl určen pro méně ak-
tivní uživatele a byl nově nabízen jako základní produkt banky. Nahradil tak 
ČSOB Osobní konto plus a liší se od něj především skladbou poskytovaných slu-
žeb, kdy byly nově přidány další produkty. Všichni klienti, kteří používali ČSOB 
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Osobní konto Plus, byli automaticky převedeni na nové ČSOB Konto. Pro větší 
úsporu nákladů by tedy klient zvolil variantu za měsíční cenu 50 Kč, která zahr-
nuje cenu konta s měsíčně zasílanými výpisy poštou. Bez papírových výpisů by 
cena konta byla pouze 40 Kč. V ceně tohoto produktu je zahrnuto a nová nabíd-
ka služeb pro klienta vypadá takto: 

 1 příchozí položka měsíčně zdarma 

 2 výběry z bankomatu ČSOB v ČR 

 2 platební karty Visa Electron 

 Povolení přečerpání úvěru 

 Přímé bankovnictví 

 Informační e-mailové zprávy 

Předností tohoto produktu oproti produktu ČSOB Osobní konto Plus je přede-
vším zdarma jedna příchozí položka a 2 výběry z bankomatu ČSOB. Celkové ná-
klady průměrného klienta se mírně snížily, i přestože došlo ke zdražení někte-
rých sledovaných položek. Vzrostly položky související s transakcemi provádě-
nými na pobočce, jako je příkaz k úhradě na pobočce, a zvýšila se také cena za 
výběr z bankomatu cizí banky. Náklady elektronického klienta se oproti minu-
lému roku snížily téměř o 200 Kč a pobočkový klient si při volbě tohoto konta 
výrazně připlatil, což souvisí se zdražením téměř všech položek týkajících se 
transakcí prováděných na pobočce. Zvýšil se tedy také rozdíl mezi elektronickým 
a pobočkovým klientem na 2 700 Kč. 

2009 
Klient zvolil opět ČSOB Konto, které zůstalo v nabídce jako základní produkt 
banky. Za cenu 50 Kč měsíčně byly nabídnuty klientovi ty stejné služby jako 
v roce 2008. Celkové náklady průměrného klienta se nepatrně zvýšily 
v důsledku zdražení položky Vklad hotovosti na účet, jež se zvýšila z 6 Kč na 9 
Kč. Následkem toho mírně vzrostly náklady i pobočkového i elektronického kli-
enta při konstantním rozdílu mezi jejich výdaji. U ostatních položek nedošlo 
k žádným změnám.  

2010 
Další rok klient také zvolil stejné konto, u kterého nedošlo k žádným změnám, 
co se týče nabídky služeb. Celkové náklady průměrného klienta ovšem opět 
vzrostly v důsledku zdražení jediné položky. Příkaz k úhradě na přepážce byl 
zdražen z 30 Kč na 40 Kč. Průměrný klient tedy zaplatil ročně 2304 Kč za rok, 
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což byl nejvyšší roční náklad ve sledovaném období. V důsledku zdražení již 
zmiňované položky vzrostly náklady i pobočkovému klientovi. Elektronický kli-
ent v tomto roce vydal stejné náklady jako v roce 2009, a to celkem 1704 Kč. 
Opět se prohloubil rozdíl mezi náklady pobočkového a elektronického klienta na 
celkových 3 300 Kč.  

2011 
V roce 2011 došlo ke změně v konstrukci zvoleného ČSOB Konta. Změnila se 
cena za jeho měsíční vedení z 50 na 60 Kč, kdy je do této ceny připočítán papí-
rový měsíční výpis z účtu. Cena účtu s elektronickým výpisem činí pouze 50 Kč. 
Skladba nabízených služeb v rámci konta zůstala podobná a nově se zde objevily 
položky, které výrazně snižují náklady klientovi. Jsou to tyto položky: 

 2 tuzemské příchozí platby zdarma 

 2 tuzemské odchozí platby zadané elektronicky 

Položka tuzemské příchozí platby se zde objevovala už v minulých letech, ale 
pouze jedenkrát. Klient také výrazně ušetří díky zdarma poskytovaným dvěma 
odchozím platbám v elektronické podobě. Celkové náklady průměrného klienta 
se pak oproti roku 2010 mírně snížily. Snížení těchto nákladů není tak vysoké, 
jelikož v balíčku se sice nacházejí nově zvýhodněné položky, ale došlo také ke 
zdražení ceny konta. V tomto roce již nedošlo oproti minulému roku k žádné 
změně v ceně u sledovaných položek. Náklady elektronického klienta se snížily 
na druhou nejnižší hodnotu ve sledovaném období, na 1 680 Kč, a u pobočkové-
ho klienta se v důsledku nezvýhodnění žádných transakcí prováděných na po-
bočce náklady opět zvýšily. Dosáhly tak nejvyšší možné hodnoty, což bylo 5 052 
Kč. Celkově nejvyšší byl pak i rozdíl mezi výdaji pobočkového a elektronického 
klienta.  

I u ČSOB se stejně jako u všech předchozích bank potvrdilo, že výdaje prů-
měrného klienta rostly. Nejvýznamnější byl rok 2010, kdy byly výdaje klienta 
ještě vyšší než v roce 2011. U pobočkového klienta také výrazně vzrostly ve sle-
dovaném období náklady a opačný trend lze sledovat u elektronického klienta. 
Rozdíl mezi těmito klienty výrazně vzrostl. Náklady se zvyšovaly díky zdražování 
měsíčního vedení konta a opět díky transakcím, které byly prováděny na poboč-
ce.  

4.2.4 UniCredit Bank 

Výběr služeb pro klienta se v UCB v průběhu času více přizpůsobil a díky kom-
plexnímu balíčku šetřil klientovy výdaje na poplatky.  I tato banka poskytovala 
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v rámci svých balíčků přímé bankovnictví, které je zde poskytováno pomocí 
služby Online Banking. Služba klientovi šetří zejména poplatky díky tomu, že 
elektronické transakce nejsou těmito poplatky ve většině případů vůbec zatíže-
ny. UCB ovšem neposkytuje žádné věrnostní či motivační programy, které by 
klientům dodatečně snižovaly náklady.  

Celkový přehled využivaných služeb a s nimi spojených nákladů zobrazuje 
následující tabulka: 

Tab. 11 Přehled služeb a s nimi spojené náklady u UCB, v Kč  

  2007 2008 2009 2010 2011 

produkt 
Konto 
Mozaika 

Konto 
Mozaika 

Konto 
Mozaika 

Konto 
Mozaika 

Konto 
Praktik 

průměrný  1 596 1 596 1 596 2 328 1 968 
pobočkový  2 436 2 436 2 436 5 608 5 248 

elektronický  1 596 1 596 1 596 1 788 1 428 
rozdíl   840   840   840 3 820 3 820 

Zdroj: Vlastní výpočty dle Přílohy J, K, L 

2007 
Banka se po sloučení v roce 2007 zaměřila na její prezentaci především v oblasti 
nadstandardních služeb. Cílem bylo představit ji jako prémiovou banku, která 
přistupuje ke klientům jako k individualitám s rozmanitými cíli a plány. Nachází 
pak především specifická řešení šitá na míru klientovi dle jeho požadavků, čehož 
se snaží docílit pomocí osobního bankéře, kterého získá každý klient ke svému 
osobnímu účtu. Banka také v tomto období kladla velký důraz na přímé ban-
kovnictví, které dle jejich údajů využívala více než třetina jejich privátních a 
podnikatelských klientů.  

Právě příkladem variability služeb pro občany může být Konto MOZAIKA, 
které za cenu 99 Kč měsíčně umožňuje výběr z předem definovaných služeb. Ty 
si klient může zvolit podle svých potřeb v celkovém množství devíti služeb. 
Změny v tomto rozložení služeb pak může provádět jednou za 3 měsíce zdarma, 
jinak za poplatek 100 Kč. Toto konto zahrnuje otevření a vedení běžného účtu 
v Kč a mezi služby, ze kterých může klient vybírat, patří tyto: 

  měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) 

 otevření a vedení druhého běžného účtu v Kč nebo v cizí měně 

 5 tuzemských standardních plateb pořízených elektronicky (odchozí i pří-
chozí platby) 
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 5 dalších tuzemských standardních plateb pořízených elektronicky (odchozí 
i příchozí platby) 

 1 odchozí standardní tuzemská platba v rámci banky – i do jiné banky – 
předaná na papírovém nosiči měsíčně 

 1 vklad hotovosti v Kč na pobočce měsíčně 

 všechny výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR* 

 výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR za zvýhodněnou cenu 9 
K 

 poskytnutí, správa a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu 

 Online Banking – internetové bankovnictví 

 Telebanking – telefonické bankovnictví 

 GSM Banking – mobilní bankovnictví 

 Smart Banking – mobilní bankovnictví vyšší generace 

 zaslání 10 SMS zpráv měsíčně  

 vydání a vedení debetní karty dle volby klienta (Visa Electron nebo 
Maestro) 

 vydání a vedení debetní karty dle volby klienta (Visa Classic  nebo Master-
Card Standard včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic) 

 vydání a vedení kreditní karty Visa Classic Credit  

 cestovní pojištění TRAVEL Basic 

Pro potřeby klienta by byla nejvhodnější následující skladba produktů a služeb: 

 měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) 

 5 tuzemských standardních plateb pořízených elektronicky (odchozí i pří-
chozí platby) 

 5 dalších tuzemských standardních plateb pořízených elektronicky (odchozí 
i příchozí platby) 

 1 odchozí standardní tuzemská platba v rámci banky i do jiné banky – pře-
daná na papírovém nosiči měsíčně 

 1 vklad hotovosti v Kč na pobočce měsíčně 

 všechny výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR* 

 výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR za zvýhodněnou cenu 9 
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Kč 

 Online Banking – internetové bankovnictví 

 vydání a vedení debetní karty dle volby klienta (Visa Electron nebo 
Maestro) 

Předností produktu je zejména velký výběr služeb, které si může klient posklá-
dat dle svých potřeb za měsíční cenu 99 Kč. Nulové poplatky jsou u banky také 
za všechny příchozí platby v rámci banky a existuje jen minimum položek, za 
které by klient při využívání tohoto balíčku musel platit. Celkové náklady prů-
měrného klienta tedy činily 1 596 Kč a jsou shodné s náklady elektronického 
klienta. Výrazně vyšší náklady měl pobočkový klient, jelikož i pobočkové trans-
akce v UCB jsou zatíženy vyšším poplatkem. Náklady pobočkového klienta byly 
2 436 Kč. Rozdíl mezi pobočkovým a elektronickým klientem činil pouze 840 
Kč. 

2008 
Tento rok byl pro UniCredit ve znamení zaměření se především na movitou kli-
entelu s využitím principu „Customer Intimacy“, což je pochopení potřeb klienta 
a jejich následné uspokojení pomocí individuálního řešení těchto služeb. Ideál-
ním produktem pro klienta zůstalo Konto Mozaika, u kterého nedošlo k žádným 
změnám a i složení služeb, které si klient v tomto případě volí, bylo stejné jako 
v roce 2007. Náklady průměrného, pobočkového i elektronického klienta byly 
stejné jako v roce 2007. 

2009 
V tomto roce se UniCredit zaměřila po úspěchu v oblasti firemní klientely na 
rozšiřování služeb a produktů v oblasti retailové klientely. Novinkou bylo přede-
vším rozšíření pobočkové sítě, na kterou by se banka chtěla zaměřit i v dalších 
letech. V produktové oblasti se stala jedinou bankou v ČR umožňující svým kli-
entům využívat novou službu SEPA inkaso, jež umožňuje klientům platit inka-
sem z jednoho eurového účtu ve 32 zemích Evropy. Pro klienta zůstalo stejně 
výhodné Konto MOZAIKA, které zvolil i v tomto roce. Stejně jako v předešlých 
dvou letech byly náklady průměrného, pobočkového i elektronického klienta ve 
stejné výši.  

2010 
I v  roce 2010 se banka zaměřovala na rozvoj v oblasti retailového bankovnictví. 
Hlavním krokem byl pokračující rozvoj pobočkové sítě s rozvojem dalších 10 
poboček a budování nových distribučních kanálů. Novinkou se stal projekt dis-
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tribuce služeb a produktů pomocí sítě obchodních míst na franšízovém principu. 
Vznikla také nová obchodní místa s názvem „UniCredit Bank Expres“. Další ino-
vací prošlo také přímé bankovnictví a byly představeny tzv. IQ bankomaty, které 
umožňují klientům vložit korunové bankovky na účet u UniCredit v jakoukoliv 
hodinu. 

V tomto roce došlo ke změně produktového balíčku, který je nejvýhodnější 
pro klienta. Stále nejlepší variantou zůstává Konto MOZAIKA, u kterého se 
změnila cena za měsíční vedení účtu na 119 Kč. Změnily se také služby, ze kte-
rých si může klient sestavit tento balíček. Z vybíraných služeb zmizela položka 
zdarma Odchozí tuzemské platby předané na papírovém nosiči a Výběry 
z bankomatů cizích bank za zvýhodněnou cenu. Nová sestava výhodného balíčku 
pro průměrného klienta má tuto podobu: 

 měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) 

 5 tuzemských standardních plateb pořízených elektronicky (odchozí i pří-
chozí platby) 

 5 dalších tuzemských standardních plateb pořízených elektronicky (odchozí 
i příchozí platby) 

 všechny vklady hotovosti v Kč na pobočce 

  výběry z bankomatů skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí 

  1 výběr měsíčně z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR* 

  Online Banking – internetové bankovnictví 

  Telebanking – telefonické bankovnictví 

   vydání a vedení elektronické debetní karty dle volby klienta (Visa Electron 
nebo Maestro)   

Nová sestava balíčku přinesla klientovi zvýšené náklady. Zvýšila se cena za ve-
dení účtu a některé další položky. Výrazně vyšší pak byla cena za položku Příkaz 
k úhradě na přepážce nově za 45 Kč. Celkové náklady průměrného klienta za 
tento rok byly 2 328 Kč, což bylo nejvíce za sledované období. Zvýšily se i nákla-
dy pobočkového a elektronického klienta. Nejvýraznější nárůst nákladů byl prá-
vě u pobočkového klienta, který zaplatil díky zvýšení ceny pobočkových transak-
cí, celkově neuvěřitelných 5 608 Kč. Výrazně se tak prohloubil rozdíl mezi elek-
tronickým a pobočkovým klientem, z 840 Kč na 3 820 Kč. 

2011 
V roce 2011 došlo ke změně nabídky banky a pro klienta se nově stalo nejvýhod-
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nější Konto PRAKTIK, které bylo nabízeno již dříve, ale prošlo mnohými změ-
nami. Celková cena za měsíční vedení účtu činila 89 Kč. Nová podoba služeb 
v rámci tohoto konta byla následující: 

 otevření a vedení běžného účtu v Kč 

 měsíční výpis z běžného účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) 

 10 tuzemských standardních plateb pořízených elektronicky  

 (odchozí a příchozí platby) 

 zadání tuzemského trvalého příkazu, souhlasu s inkasem a SIPO 

 všechny odchozí platby na základě tuzemského trvalého příkazu 

  všechny vklady hotovosti na pobočce v Kč  

 všechny vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu  

 UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank 

  1 výběr hotovosti v Kč měsíčně na pobočce 

  všechny výběry z bankomatů skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí* 

 1 výběr měsíčně z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR*  

  poskytnutí, správa a vedení kontokorentu 

  jeden produkt přímého bankovnictví (Online Banking nebo Telebanking) 

  zaslání 15 SMS zpráv měsíčně (např. informace o zůstatku na účtu, o pohy- 

 bu na účtu apod.)  

 vydání a vedení embosované debetní karty Visa Basic 

 otevření a vedení spořícího účtu v Kč 

Především díky snížení ceny za vedení konta klesly celkové náklady průměrného 
klienta za tento rok na 1 968 Kč. Mírně se pak snížily i náklady pobočkového 
klienta, které ovšem i v tomto roce překročily pětitisícovou hranici. Výhodné se 
konto stalo pro elektronického klienta. Jeho náklady v tomto roce byly nejnižší 
ve sledovaném období a celkově zaplatil pouze 1 428 Kč.  

I v UCB se projevil růst nákladů průměrného klienta ve sledovaném období. 
Extremní byly hodnoty v roce 2010, které byly ovlivněny zejména zvýšením po-
platku za vedení účtu. Tato změna pak vyústila následující rok nabídkou dalšího 
produktu, který lépe odpovídal potřebám standardních klientů. Náklady elek-
tronického klienta se v období snížily a u pobočkového klienta se náklady za sle-
dované období od začátku zvyšovaly až do takové výše, že v roce 2011 byly téměř 
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dvojnásobné. 

4.2.5 Rozbor položek 

Po hodnocení nákladů klienta je možné určit, které položky jsou pro průměrné-
ho klienta ty nejnákladnější za celé sledované období. Byly vyčísleny celkové 
náklady ve sledovaném období v každé bance a následně podíl jednotlivých po-
ložek na těchto nákladech. V Tab. 12 jsou zaznamenány nejvýznamnější položky 
ze všech prováděných transakcí, které jsou zatíženy nejvyššími poplatky. Nejvíce 
klient zaplatí za samotné měsíční vedení vybraného balíčku služeb, v rámci ně-
hož má určité transakce zdarma. Tato položka tvořila až třetinu celkových ná-
kladů klienta. Výjimkou je pouze UCB, kde průměrný klient za dražší měsíční 
vedení balíčku má náklady dvojnásobně vyšší. Vyšší poplatky pak přináší 
zejména výběr z bankomatu cizí banky, dále příkaz k úhradě provedený na pře-
pážce nebo příchozí platba na účet. Obecně jsou zatíženy transakce prováděné 
na pobočce vyššími poplatky než ty prováděné elektronickou cestou. Podíly na 
celkových nákladech ve sledovaném období jsou vyjádřeny pro každou banku 
zvlášť, banky je ovšem v tomto případě nemožné vzájemně srovnávat, jelikož 
každá z nich nabízí jinou skladbu služeb poskytovaných zdarma v jejich balíčku 
služeb. Výše ostatních poplatků také závisí na konkrétní bance. 

Tab. 12 Podíl jednotlivých položek na celkových nákladech ve sledovaném období, v % 

Položka ČS KB ČSOB UCB 
Vedení účtu 37,65 27,52 28,17 66,71 
Výběr z bankomatu cizí banky 11,73 10,79 10,18 0,00 

Příkaz k úhradě na přepážce 5,51 13,70 17,12 11,89 
Příchozí platba na účet 16,42 19,31 15,71 3,57 

                                                                           Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.6 Shrnutí 

Celkově se o nákladech průměrného klienta ve sledovaném období dá konstato-
vat, že každým rokem rostly. Výjimkou byla pouze UCB, která svým vývojem 
v období zcela neodpovídá vývoji ostatních bank, jelikož až do roku 2010 zde 
měl klient výrazně nižší náklady než u ostatních bank. Vývoj nákladů průměr-
ného klienta v celkovém období zobrazuje následující graf (Obr. 12), kde jsou 
tyto rostoucí náklady u jednotlivých bank graficky znázorněny. Pro srovnání je 
zde uveden i vývoj nákladů pobočkového a elektronického klienta (Obr. 13). U 
všech grafů bylo zvoleno stejné měřítko pro názornější srovnání. 
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Zdroj: Vlastní výpočty, viz Přílohy 
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Obr. 12 Vývoj nákladů průměrného klienta 
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Obr. 13 Vývoj nákladů pobočkového a elektronického klienta 

Po hodnocení produktů vhodných pro průměrného, pobočkového a elektronic-
kého klienta v jednotlivých letech a vyjádření nákladů s nimi spojených 
v absolutním vyjádření můžeme shrnout celkové roční náklady a vyvodit 
z tohoto přehledu závěry. Sečtením všech ročních nákladů získáme celkové ná-
klady klienta za období roku 2007 až 2011. Všechny náklady u jednotlivých bank 
pro různé profily klientů jsou zobrazeny v následující tabulce, kde jsou zvýraz-
něny tučně nejvyšší náklady pro každého klienta.  
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Tab. 13 Přehled celkových nákladů klientů u jednotlivých bank ve sledovaném období, v Kč 

  Průměrný  Pobočkový Elektronický Rozdíl 
ČS 10 230 16 302 9 312 6 990 

KB 11 121 22 113 8 805 13 308 
ČSOB 11 076 22 632 8 700 13 932 
UCB 9 084 18 164 8 004 10 160 

                                                                                Zdroj: Vlastní výpočty 

UCB se vymykala vývoji jednotlivých ročních nákladů u průměrného klienta, 
kdy byly jeho náklady výrazně nižší až do roku 2010, což v celkovém hodnocení 
nákladů pro tohoto klienta způsobilo, že UCB se stala za sledované období pro 
něj nejvýhodnější. Předností UCB v období let 2007 až 2009 byl dobře struktu-
rovaný balíček nabízených služeb, který odpovídal potřebám průměrného klien-
ta. Nejvyšší cena za vedení konta ze sledovaných bank byla tak „vykoupena“ 
téměř nulovými poplatky za ostatní prováděné transakce. Výhodou byla přede-
vším velká nabídka služeb, ze kterých si klient může zvolit balíček podle svých 
představ za stejnou měsíční cenu. Výraznou změnou byl rok 2010, kdy se výše 
poplatků v UCB srovnala s nejdražšími bankami ČSOB a KB. Toto výrazné zvý-
šení nákladů klienta v UCB bylo způsobeno především navýšením ceny za nabí-
zený balíček služeb na 119 Kč měsíčně a úpravou služeb, ze kterých si klient 
mohl skládat svůj balíček. Za opětovným snížením v dalším roce pak stálo nové 
konto, které lépe odpovídalo průměrnému klientovi svojí nabídkou služeb a sní-
žil se opět poplatek za jeho vedení.  

Druhou „nejvýhodnější“ bankou pro průměrného klienta byla ČS, u níž ná-
klady v jednotlivých letech kopírovaly vývoj nákladů KB a ČSOB, ale byly vždy 
nižší než náklady u zmíněných bank. Nabídka pro průměrného klienta v této 
bance je odlišně konstruovaná, než tomu je u UCB. V ČS klient volí vždy za sta-
novenou cenu počet služeb, které jsou v ceně poskytovány zdarma či ve zvýhod-
něné výši. Klient za poměrně nízkou měsíční cenu za vedení získá nižší počet 
vybraných služeb a za ostatní položky odvádí poplatky. Na rozdíl od UCB tedy 
klient v  bance díky poměrně malému počtu služeb v jeho balíčku platí za někte-
ré standardní položky. Výhodou ovšem zůstává variabilita nabízených služeb 
podle cenového pásma, které si sám klient zvolí. Z Tab. 13 je patrné, že poboč-
kový klient v bance pak vydal nejnižší celkové náklady za sledované období a 
naopak elektronický právě ty nejvyšší. Rozdíl mezi pobočkovým a elektronickým 
klientem je u ČS nejnižší. Poměrně nízké náklady u pobočkového klienta by se 
daly vysvětlit tím, že právě tato banka má největší síť poboček v ČR a jako tra-
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diční banka na českém trhu si je vědoma svých pobočkových klientů, které vyso-
kými poplatky neznevýhodňuje. Snahu o budování a udržování této klientely 
potvrzují zprávy z ČS o tom, že má banka v plánu v roce 2012 otevřít dalších 14 
nových poboček (67).  

S malým rozdílem ale přeci byla pro průměrného klienta druhou nejdražší 
bankou ČSOB. Tato banka klientovi nabídla přednastavený balíček služeb, který 
za poměrně nízkou cenu vedení poskytoval další služby v ceně. Největší před-
ností banky bylo poskytování všech cest přímého bankovnictví v ceně základní-
ho balíčku zdarma. Na základě tohoto zvýhodnění se stala banka nejvýhodnější 
pro elektronického klienta, který zde zaplatil druhé nejnižší celkové náklady za 
sledované období. Výrazně znevýhodněn je v ČSOB pobočkový klient, který zde 
zaplatil nejvyšší náklady ze všech sledovaných bank, a to celkem 22 632 Kč za 
rok. V letech 2008, 2010 a 2011 náklady průměrného klienta byly téměř stejně 
vysoké jako u KB. 

KB se za celé sledované období stala ze všech bank pro průměrného klienta 
nejdražší. KB průměrnému klientovi po celé období nabídla jeden produkt, kte-
rý prošel některými úpravami v poskytovaných službách v rámci balíčku. Perfekt 
konto nabízí za nejnižší měsíční cenu za vedení služby předem nastavené služby, 
které klient nemůže měnit. Za vysokými náklady průměrného klienta stojí pře-
devším od roku 2008 zdražení papírového výpisu na 20 Kč, v žádné jiné bance 
si za zaslání tohoto výpisu neúčtují takto vysokou částku. Zdraženy byly také 
transakce prováděné na přepážce, což se projevilo zejména v celkových nákla-
dech pobočkového klienta, které byly druhé nejvyšší ze všech bank. Poměrně 
vysoké bankovní poplatky ovšem zaplatí i elektronický klient.   

Celkově se tedy v nákladech vyjádřených v absolutní výši pro průměrného 
klienta stala nejméně výhodná KB, pro pobočkového klienta ČSOB a pro elek-
tronického ČS. Z tohoto hodnocení pak vychází jako nejvýhodnější UCB, která 
se stala nejvýhodnější pro průměrného i elektronického klienta.  Z následujícího 
grafu (Obr. 14) je patrné, že v celkovém vývoji se rozdíl nákladů elektronického a 
pobočkového klienta neustále navyšoval a transakce prováděné na pobočce byly 
zatíženy mnohonásobně vyššími poplatky, než je tomu u transakcí prováděných 
pomocí přímého bankovnictví. Nejvyšší změny zaznamenala ve sledovaném ob-
dobí UCB, u které právě tento rozdíl nákladů byl od roku 2010 4,5 krát vyšší než 
v předešlých letech. I u ČS se v roce 2011 tento rozdíl téměř zdvojnásobil. Je 
zřejmé, že na výši nákladů klienta má velký vliv výběr banky, kterou by každý 
klient měl zvolit na základě svého klientského profilu, tedy především dle způ-
sobu provádění transakcí.  
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Zdroj: Vlastní výpočty, viz Přílohy 
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Obr. 14 Vývoj rozdílu nákladů elektronického a pobočkového klienta 

4.3 Vývoj sledovaných poplatků u jednotlivých bank 
v relativním vyjádření 

Převedení nákladů klienta do relativního vyjádření autorka provedla pro posou-
zení, zda došlo ke zvýšení nákladů průměrného, pobočkového i elektronického 
klienta i v tomto vyjádření, a zda se podíl nákladů na jeho průměrné roční mzdě 
zvyšoval. Roční náklady byly u každé sledované banky vyjádřeny v procentech 
z celkové roční průměrné mzdy.  Každý rok byla zvolena průměrná mzda platná 
pro 4. čtvrtletí daného roku dle údajů ČSÚ a následně byla vynásobena počtem 
měsíců v roce. Vyjádření nákladů v relativní výši umožní lépe zhodnotit zatížení 
klientů ve sledovaném období. Celkové hodnoty využívané při srovnávání jsou 
zobrazeny v následující tabulce: 

Tab. 14 Celková roční průměrná mzda 

období částka měsíc v Kč částka rok v Kč 
4Q / 07 22 641 271 692 
4Q / 08 24 484 293 808 
4Q / 09 25 565 306 780 

4Q / 10 25 803 309 636 
4Q / 11 26 067 312 804 

                           Zdroj: ČSÚ 

Následně byly náklady v relativním vyjádření hodnoceny u každé sledované 
banky zvlášť pro posouzení, zda se náklady zvýšily v čase.  
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4.3.1 Česká spořitelna 

Z ročních nákladů v absolutním vyjádření bylo v ČS patrné neustálé zvyšování 
nákladů průměrného, pobočkového i elektronického klienta. Toto zvyšování ve 
sledovaném období můžeme vidět i v relativním vyjádření nákladů, kdy z grafu 
(Obr. 15) vidíme, že náklady všech klientů se od roku 2007 zvýšily. Nejvýraznější 
změny v nákladech zaznamenal pobočkový klient, kterému v roce 2009 náklady 
klesly na jedno procento z jeho celkové roční mzdy a v roce 2011 vzrostly až na 
1,37 procenta z této částky. Téměř stejně se zvýšily náklady v relativním vyjád-
ření klienta průměrného a elektronického. Rozdíl mezi pobočkovým a elektro-
nickým klientem je stejně jako v absolutním vyjádření poměrně malý oproti ná-
kladům ostatních bank.  

Zdroj: Vlastní výpočty, viz Přílohy 

2007 2008 2009 2010 2011

průměrný 0,66% 0,70% 0,67% 0,67% 0,72%

pobočkový 1,03% 1,05% 1,00% 0,99% 1,37%

elektronický 0,59% 0,64% 0,61% 0,61% 0,66%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

 
Obr. 15 Vývoj relativní výše nákladů klienta ČS 

4.3.2 Komerční banka 

Stejně jako u ČS i u této banky bylo v absolutním vyjádření patrné soustavné 
zvyšování nákladů u průměrného a pobočkového klienta. Pouze u elektronické-
ho klienta došlo ve sledovaném období k poklesu nákladů v absolutním vyjádře-
ní.  Z grafu (Obr. 16) je patrné, že za celé sledované období došlo u všech klientů 
k jejich poklesu. Nejvýraznější byl pokles nákladů u elektronického klienta. Sní-
žení u pobočkového a průměrného klienta nebylo velmi vysoké. Ve srovnání 
s ČS pobočkový klient v KB zaplatil výrazně více. Prohloubil se tak více rozdíl 
mezi náklady pobočkového a elektronického klienta, které jsou v absolutním i 
v relativním vyjádření vyšší v KB než v ČS.  
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Zdroj: Vlastní výpočty, viz Přílohy 

2007 2008 2009 2010 2011

průměrný 0,77% 0,74% 0,74% 0,74% 0,73%

pobočkový 1,54% 1,38% 1,49% 1,50% 1,49%

elektronický 0,70% 0,59% 0,56% 0,56% 0,55%
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Obr. 16 Vývoj relativní výše nákladů klienta KB 

4.3.3 Československá obchodní banka 

V celkovém sledovaném období můžeme vidět proměnlivé náklady v relativním 
vyjádření. Při posuzování nákladů v absolutním vyjádření bylo možné konstato-
vat, že náklady průměrného i pobočkového klienta u této banky po celé sledova-
né období rostly. Pokud se ovšem podíváme do grafu (Obr. 17) či tabulky je pa-
trné, že například pro průměrného klienta byly náklady v relativním vyjádření 
v roce 2011 nižší než v roce 2007, což platí i u elektronického klienta, kde bylo 
snižování do roku 2011 výraznější. Opačný trend, který jediný kopíruje absolutní 
vyjádření nákladů, můžeme vidět u nákladů pobočkového klienta. Z grafu je pa-
trný i neustále se prohlubující rozdíl mezi náklady pobočkového a elektronické-
ho klienta.  
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Zdroj: Vlastní výpočty, viz Přílohy 

2007 2008 2009 2010 2011

průměrný 0,80% 0,73% 0,71% 0,74% 0,73%

pobočkový 1,40% 1,49% 1,44% 1,62% 1,62%

elektronický 0,72% 0,57% 0,56% 0,55% 0,54%
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Obr. 17 Vývoj relativní výše nákladů klienta ČSOB 

4.3.4 UniCredit Bank 

I v UCB náklady v absolutním vyjádření průměrného i pobočkového klienta 
rostly. Pouze u elektronického klienta se za celé sledované období náklady 
v absolutním vyjádření snižovaly. Z grafu (Obr. 18) můžeme vidět, že i 
v relativním vyjádření nákladů má tato banka ze všech vybraných bank nejnižší 
hodnoty nákladů průměrného klienta. I přes zvýšení od roku 2007 jsou náklady 
v takové výši jako u některých bank náklady elektronického klienta. Od roku 
2010 se výrazně zvýšily náklady pobočkového klienta a výrazně se prohloubil 
rozdíl mezi náklady pobočkového a elektronického klienta. Za tyto dva roky kli-
ent v UCB měl nejvyšší náklady za celé sledované období v porovnání se všemi 
bankami.  
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Zdroj: Vlastní výpočty, viz Přílohy 

2007 2008 2009 2010 2011

průměrný 0,59% 0,54% 0,52% 0,75% 0,63%

pobočkový 0,90% 0,83% 0,79% 1,81% 1,68%

elektronický 0,59% 0,54% 0,52% 0,58% 0,46%
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Obr. 18 Vývoj relativní výše nákladů klienta UCB 

4.3.5 Shrnutí 

Po srovnání nákladů v relativní výši můžeme sledovat poměrně odlišný reálný 
vývoj nákladů u klientů bank. Přehled o vývoji nákladů v relativní výši ve sledo-
vaném období u jednotlivých bank poskytují následující grafy, u kterých bylo 
opět zvoleno stejné měřítko pro možnost lepšího srovnávání. 
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Zdroj: Vlastní výpočty, viz Přílohy 
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Obr. 19 Vývoj nákladů průměrného klienta v relativní výši 

Zdroj: Vlastní výpočty, viz Přílohy 
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Obr. 20 Vývoj nákladů pobočkového a elektronického klienta v relativní výši 

Z absolutního vyjádření byl patrný nárůst nákladů za celé sledované období u 
všech bank pro průměrného klienta a výrazně se zvyšovaly především náklady 
klienta pobočkového. V případě elektronického klienta u většiny bank náklady 
klesaly. Po srovnání nákladů v relativní výši se ukázalo, že při posuzování počá-
tečních nákladů v roce 2007 a nákladů v roce 2011 došlo ke zvýšení u průměr-
ného klienta pouze u ČS a UCB. U ostatních bank byl v relativním vyjádření za-
znamenán mírný pokles. U pobočkového klienta se náklady v relativním vyjád-
ření zvyšovaly stejně jako v absolutním vyjádření, výjimkou byla pouze KB, kte-
rá má ovšem poměrně vysoké procento těchto nákladů po celé sledované obdo-
bí. Náklady elektronického klienta v tomto vyjádření klesly u všech bank kromě 
ČS. 
Vývoj těchto změn při porovnání nákladů v absolutní a relativní výši zobrazuje 
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následující tabulka (Tab. 15). V tabulce je zaznamenáno, zda se náklady v roce 
2011 zvýšily oproti nákladům v roce 2007. 

Tab. 15 Přehled změn po srovnání celkových absolutních a relativních nákladů 

V absolutní výši 

  ČS KB ČSOB UCB 
průměrný  zvýšení zvýšení zvýšení zvýšení 
pobočkový  zvýšení zvýšení zvýšení zvýšení 

elektronický  zvýšení snížení snížení snížení 

V relativní výši 

  ČS KB ČSOB UCB 

průměrný  zvýšení snížení snížení zvýšení 
pobočkový  zvýšení snížení zvýšení zvýšení 
elektronický  zvýšení snížení snížení snížení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Změny po převedení nákladů do relativního vyjádření, které jsou zvýrazněny 
tučně, můžeme vidět pouze ve třech případech, u nákladů průměrného klienta 
v KB a ČSOB, a u nákladů pobočkového klienta v KB. V těchto případech tedy 
zvýšení v absolutním vyjádření neznamenalo zvýšení relativních nákladů klien-
ta. 

Po celkovém hodnocení vhodných produktů u jednotlivých bank, celkových 
nákladů v absolutním i relativním vyjádření, můžeme zhodnotit, která nabídka 
banky je pro zvoleného klienta nejvýhodnější, což zobrazuje následující tabulka 
(Tab. 16) . Nejlépe z hodnocení vychází UCB, která se stala nejvýhodnější pro 
průměrného i elektronického klienta. Jak již bylo zmíněno dříve, předností této 
banky je především velká nabídka služeb v balíčku, který si klient sestavil podle 
svých potřeb za vyšší měsíční cenu za vedení balíčku. ČS byla nejvýhodnější pro 
pobočkového klienta, který je v centru zájmu banky. Znevýhodněn je v této ban-
ce naopak elektronický klient. 

Tab. 16 Nákladovost jednotlivých bank pro různé profily klientů 

  průměrný pobočkový elektronický 
nejnákladnější KB i ČSOB ČSOB ČS 
nejméně nákladná UCB ČS UCB 

                                                       Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Vyhodnocení, návrh doporučení a 
jejich diskuze 

Práce pojednává o vývoji bankovních poplatků u retailové klientely velkých ban-
kovních domů v ČR. V posledních letech je toto téma hodně diskutované a právě 
poměrně vysoké poplatky v ČR budí velký rozruch. Na podobné téma bylo již 
vydáno několik článků a studií (48, 68), které ovšem hodnotí spíše bankovní 
poplatky u různých bank v jednom okamžiku. Právě rozsah hodnocených služeb 
u „Velké čtyřky“ v období roku 2007 až 2011 při rozlišení profilů průměrného, 
pobočkového a elektronického klienta odlišuje tuto práci od již zveřejněných 
dokumentů. Předností je především snaha o zachycení vývojích tendencí 
v tomto období na základě analýzy nejvhodnějších produktů pro zvoleného kli-
enta a zhodnocení poplatkové politiky bank. 

Vysoké bankovní poplatky v ČR jsou terčem kritiky především ze strany kli-
entů a obavy z jejich neustálého zvyšování jsou předmětem mnohých diskuzí a 
článků již delší dobu. Tato skutečnost byla také potvrzena v některých studiích, 
které již byly zmíněny v teoretické části této práce. Na začátku práce stála pra-
covní hypotéza: „Náklady klientů bank největších bankovních domů v ČR neu-
stále rostou a prohlubuje se rozdíl mezi náklady klienta využívajícího elektro-
nické a pobočkové bankovnictví“.  Po celkovém hodnocení produktů jednotli-
vých bank a nákladů s nimi spojených se potvrdila ve většině případů tato hypo-
téza o nárůstu. V absolutním vyjádření se nárůst nákladů potvrdil především 
pro průměrného a pobočkového klienta. Odlišný vývoj byl zaznamenán u elek-
tronického klienta. I po převedení těchto absolutních nákladů v jednotlivých 
letech do relativního vyjádření se předpoklad o jejich zvyšování u většiny bank 
potvrdil opět pro průměrného a pobočkového klienta. Náklady elektronického 
klienta se ovšem v čase snížily. Ve sledovaném období se tedy projevil vývojový 
trend zvyšování nákladů klienta v čase. Z hodnocení také vyplynulo, že pokud 
klient nevyužíval výhradně přímé bankovnictví, připlatil si za poskytované služ-
by bez rozdílu na zvolenou velkou banku v ČR.  

Mimo potvrzení tohoto předpokladu o růstu nákladů spojených 
s bankovními poplatky v čase se také ukázalo, že se v průběhu času prohloubil 
rozdíl mezi náklady elektronického a pobočkového klienta. Pobočkové transak-
ce jsou obecně zatíženy vyššími poplatky a v celém sledovaném období se po-
platky za transakce ještě zvýšily. Elektronizace služeb je v posledních letech 
v centru zájmu bank, jelikož obsluha přímého bankovnictví jim nepřináší takové 
náklady jako náklady spojené s vedením poboček. Přímé bankovnictví také při-
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náší řadu výhod pro samotné klienty. V průběhu let tedy vzrostl význam přímé-
ho bankovnictví. Některé banky jako je např. ČS, pro kterou je segment poboč-
kových klientů důležitý, ovšem pobočkové transakce nezatěžuje tak vysokými 
poplatky. Tato banka si je vědoma konzervativnosti klientů, jež raději provádějí 
transakce na pobočce, a právě ČS se tak stala pro pobočkového klienta za celé 
sledované období nejvýhodnější. I přes snahu o elektronizaci většiny služeb je 
neustále pobočková síť nezbytná pro velké banky na českém trhu, jelikož osobní 
kontakt je v oblasti služeb nezastupitelný a některé transakce se nedají stále 
provádět pomocí přímého bankovnictví.  Dá se ale očekávat, že rozdíl v nákla-
dech pobočkového a elektronického klienta bude v budoucnu neustále narůstat.  

Další trend, který se při hodnocení nabízených služeb bank projevil, je pře-
devším balíčkování služeb. Klientovi je poskytnut balíček služeb za měsíční cenu 
vedení, v níž je zahrnuto určité množství služeb zdarma podle klientových po-
třeb. Vyšší cena za měsíční vedení pak může být pro klienta daleko výhodnější, 
jelikož v rámci jeho balíčku bude poskytnuto více služeb a on tak za měsíc platí 
méně za ostatní transakce než by tomu bylo v případě nižšího měsíčního vedení. 
Jednorázový vyšší poplatek mu v průběhu měsíce šetří náklady, což se potvrdilo 
i v UCB, která se v hodnocení služeb a nákladů bank stala nejvýhodnější pro 
průměrného i elektronického klienta. Právě v této bance klient platí vyšší mě-
síční cenu za balíček poskytovaných služeb, ale může si vybírat z větší nabídky 
služeb a lépe si jej přizpůsobit svým potřebám. Vybírat si balíčky služeb je pro 
klienta daleko efektivnější, jelikož v jeho rámci získá mnoho služeb zdarma a 
ušetří. Banka ovšem musí mít dobře nastavené nabízené balíčky, které budou 
odpovídat různým profilům klientů a budou poskytovat rozmanité služby. Skry-
té úskalí těchto balíčků může být především v dalších transakcích, které klient 
provede a které nejsou součástí poskytovaných služeb v balíčku. Správný výběr 
balíčku služeb, který nejlépe vyhovuje požadavkům klienta, má tedy podstatný 
vliv na jeho celkové vynaložené náklady. Výběru správného balíčku ovšem před-
chází výběr nejlepší banky. Jak se ukázalo v hodnocení, výběr banky by měl být 
klientem uskutečněn na základě toho, jak transakce v dané bance provádí. Kaž-
dá banka je výhodná pro jiný profil klienta a právě výběr banky má tedy velký 
vliv na jeho celkové náklady. Jako doporučení při výběru banky jednotlivým kli-
entům autorka uvádí přehled nejméně výhodných a nejvýhodnějších bank 
v Tab. 16. 

V souvislosti s neustálou kritikou vysokých poplatků je často zmiňováno to, 
že by bankovní poplatky měly podléhat regulaci a volná ruka bankovních insti-
tucí v určování výše bankovních poplatků by v této oblasti měla být svázána. 
Některé bankovní poplatky již byly zrušeny zákonem (viz Aktivity v oblasti ban-
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kovních poplatků). Problém s regulací poplatků v oblasti jejich výše by mohl 
nastat v tom případě, kdy by nad bankovními poplatky dohlížel stát, což jako 
řešení vysokých poplatků navrhuje například známý investor Warren Buffett 
(69). Autorka práce tuto regulaci nepovažuje za řešení dané situace, jelikož zá-
sah státu by spíše mohl ovlivnit přirozené tržní prostředí. Situaci by mohli vý-
razně ovlivnit samotní klienti bank, kteří by svým chováním nejlépe zapůsobili 
v této oblasti. Právě odchod klienta k jiné bance, čímž dá jasně najevo, že se mu 
vysoké poplatky nelíbí, je nejúčinnější zbraní proti poplatkové politice velkých 
bank. V současnosti můžeme vidět, že se zvyšuje počet klientů nových nízkoná-
kladových bank, které klienty lákají především na nulové bankovní poplatky, což 
můžeme do jisté míry chápat jako reakci na vysoké poplatky tradičních bankov-
ních domů. V určování výše bankovních poplatků by tedy jedinými „regulátory“ 
měli být samotní klienti bank nebo zvýšená konkurence v poskytování bankov-
ních služeb díky novým bankám na českém bankovním trhu. Jiný případ je 
ovšem regulace bank v oblasti sjednocení terminologie využívané v sazebnících 
odměn a jejich zpřehlednění. Tyto změny by měly být zavedeny pro lepší orien-
taci v nabídce bank a možnost jejich lepšího vzájemného porovnávání. Složitost 
vzájemného porovnávání se potvrdila i při hodnocení produktů a nákladů v této 
práci nejen mezi bankami navzájem, ale i v průběhu let u dané banky. Právě kri-
tika nepřehledných a nesrozumitelných sazebníků ze strany klientů je opodstat-
něná a měla by být v dané oblasti učiněna opatření. Řešením by kromě zavedení 
jednotné terminologie mohlo být také informování klientů bank o změnách pro-
vedených v sazebníku odměn pouze v přehledu o jednotlivých změnách oproti 
minulému období. Klient by získal lepší představu o změnách oproti minulému 
období.  

Problémem ovšem zůstávají nejen vysoké bankovní poplatky nyní, ale i je-
jich růst v čase. Dá se očekávat, že nárůst poplatků bude pokračovat u velkých 
bankovních domů, které byly hodnoceny, pokud nedojde k nějaké výrazné změ-
ně především v chování klientů těchto bank. Ti, jak již bylo zmíněno výše, mo-
hou nejvíce ovlivnit budoucnost bankovních poplatků. Výnosy z bankovních po-
platků tvoří až třetinu zisku bank a jsou pro banky důležitým zdrojem jejich 
příjmu. V jejich zájmu tedy není bezdůvodné snižování bankovních poplatků a 
současné účtované bankovní poplatky jsou například dle Jana Holinky 
z tiskového centra ČS opodstatněné (70). Právě ČS jako největší banka v ČR má 
na čistém zisku z poplatků a provizí celého bankovního sektoru třetinový podíl. 
Velkým bankovním domům nahrává také to, že klienti jsou v českém prostředí 
poměrně konzervativní a neradi mění banku. Nedůvěřují novým nízkonáklado-
vým bankám, protože mají obavy z jejich krachu. Změna nedůvěřivosti a kon-
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zervativnosti klientů by do budoucna mohla ovlivnit právě jejich ochotu přejít 
k jiné bance a odliv klientů by mohl způsobit revoluci v poplatkové politice „vel-
ké čtyřky“. Ta v současnosti na poplatcích má nejvyšší zisky na českém trhu a 
určuje hlavní proud poplatkové politiky v ČR.  

Změna tohoto chování je ovšem podmíněna tím, že by klienti měli být do-
statečně informovaní o rozdílech mezi službami, kdy banky nejasnou termino-
logií v sazebnících odměn klientům neusnadňují rozhodování. Ke zvýšení in-
formovanosti o současném stavu v oblasti bankovních poplatků přispívá napří-
klad server bankovnípolatky.com, který upozorňuje na stále rostoucí poplatky. 
Další informace přinášejí také výzkumy o spokojenosti klientů s jejich bankou 
nebo o výši poplatků v daném roce. Zvyšování povědomí o stavu na českém 
bankovním trhu v oblasti bankovních poplatků by tedy klientům mohlo „otevřít“ 
oči. Na základě lepšího srovnání by klienti při výběru bank mohli učinit racio-
nálnější rozhodnutí.  

Posun by klienti také měli učinit zejména ve využívání nabízených služeb, 
kdy by se měli přizpůsobit vývoji a snaze o elektronizaci většiny služeb. Využí-
vání služeb, které lze provést elektronickou cestou, ušetří klientovi ročně po-
měrně velkou část jeho příjmu, jak již bylo dokázáno v předešlém hodnocení. Dá 
se předpokládat, že i posun ve využívání dostupných technologií bude mít v této 
oblasti velký vliv a klienti se tomuto vývoji přizpůsobí, a to zejména současná 
mladší generace, pro kterou je technologický pokrok běžnou součástí života.  
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6 Závěr 

Bakalářské práce se zabývala problematikou vývoje bankovních poplatků po-
bočkového a elektronického bankovnictví v ČR. Zaměřila se na poplatky čtyř 
velkých bankovních domů v ČR v období let 2007 až 2011 na základě kritiky vý-
še bankovních poplatků, která byla zveřejněna v mnohých studiích a článcích, 
kde jsou poplatky českých bank zařazeny mezi nejvyšší v Evropě.  

V teoretické části se autorka zaměřila nejprve na obecné poznatky o ban-
kovních poplatcích z dostupné literatury. Dále byl na základě dokumentů zachy-
cen vývoj v oblasti bankovních poplatků v ČR, a to zejména vývoj celého ban-
kovního sektoru a vývoj zisku bankovního sektoru z finanční činnosti. Autorka 
také zmínila současné trendy, které mají vliv na utváření bankovního prostředí 
v ČR, a aktivity v oblasti bankovních poplatků, kde byl mj. představen server 
bojující proti vysokým bankovním poplatkům v ČR. V této části byly také zhod-
noceny bankovní poplatky ve světě. 

Vlastní práce pak představila „Velkou čtyřku“ a vývoj zisku jednotlivých 
bank z bankovních poplatků a provizí. Následně již byly vybrány vhodné pro-
dukty ze základní nabídky bank, které byly představeny, a následně byly vyčísle-
ny s nimi související náklady u všech bank v každém roce pro zvolený profil kli-
enta. Po vyčíslení nákladů v absolutním vyjádření byly náklady přepočítány jako 
podíl z celkové průměrné roční mzdy klienta. Relativní vyjádření nákladů pak 
umožnilo celkové zhodnocení reálného zvýšení nákladů v čase. Po celkovém 
hodnocení se potvrdil růst nákladů v čase pro zvolený profil průměrného a po-
bočkového klienta. Náklady se snižovaly pouze klientovi elektronickému, a tak 
se v čase prohloubil výrazně rozdíl mezi náklady klienta pobočkového a elektro-
nického. Následně byla vyhodnocena vhodnost bank pro jednotlivé profily klien-
tů a v diskuzi byly rozebrány poznatky, které vyplynuly z celého sledovaného 
období, kde autorka uvedla možné řešení situace vysokých bankovních poplat-
ků. Tuto oblast výrazně mohou ovlivnit pouze klienti velkých bankovních domů. 
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A Položkový přehled nákladů průměrného klienta ČS, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 45 540 69 828 69 828 69 828 69 828 

Papírový výpis z účtu 12 9,5 114 9,5 114 9,5 114 9,5 114 9,5 114 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 

Vklad hotovosti na účet 12 8 96 8 96 8 96 8 96 0 0 

Zřízení trvalého příkazu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Položka z trvalého příkazu na přepážce 12 5 60 5 60 5 60 5 60 5 60 

Položka z trvalého příkazu elektronicky 36 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 

Příkaz k úhradě na přepážce 12 8 96 8 96 8 96 8 96 15 180 

Příkaz k úhradě elektronicky 48 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 

Změna trvalého příkazu elektronicky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení inkasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 5 60 5 60 5 60 5 60 5 60 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 25 300 25 300 25 300 25 300 40 480 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0   0   0 0 0 

CELKEM     1782   2070   2070   2070   2238 
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B Položkový přehled nákladů pobočkového klienta ČS, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 45 540 69 828 69 828 69 828 69 828 

Papírový výpis z účtu 12 9,5 114 9,5 114 9,5 114 9,5 114 9,5 114 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 

Vklad hotovosti na účet 12 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 

Zřízení trvalého příkazu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Položka z trvalého příkazu na přepážce 48 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 

Příkaz k úhradě na přepážce 60 8 480 8 480 8 480 8 480 15 900 

Změna trvalého příkazu PŘEPÁŽKA 24 30 720 30 720 30 720 30 720 55 1320 

Zřízení inkasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 5 60 5 60 5 60 5 60 5 60 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 25 300 25 300 25 300 25 300 40 480 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     2790   3078   3078   3078   4278 
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C Položkový přehled nákladů elektronického klienta ČS, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 45 540 69 828 69 828 69 828 69 828 

Elektronický výpis z účtu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 

Vklad hotovosti na účet 12 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 

Zřízení trvalého příkazu ELEKTRONICKY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Položka z trvalého příkazu elektronicky 48 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 

Příkaz k úhradě elektronicky 60 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 

Změna trvalého příkazu elektronicky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení inkasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 5 60 5 60 5 60 5 60 5 60 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 25 300 25 300 25 300 25 300 40 480 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     1596   1884   1884   1884   2064 
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D Položkový přehled nákladů průměrného klienta KB, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 59 708 49 588 49 588 49 588 49 588 

Papírový výpis z účtu 12 0 0 20 240 20 240 20 240 20 240 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 

Vklad hotovosti na účet 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení trvalého příkazu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Položka z trvalého příkazu na přepážce 12 4,5 54 4,5 54 4,5 54 6 72 6 72 

Položka z trvalého příkazu elektronicky 36 4,5 162 4 144 4 144 4 144 4 144 

Příkaz k úhradě na přepážce 12 20 240 20 240 29 348 29 348 29 348 

Příkaz k úhradě elektronicky 48 3 144 4 192 4 192 4 192 4 192 

Změna trvalého příkazu elektronicky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení inkasa 1 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 3 36 4 48 4 48 4 48 4 48 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 39 468 35 420 35 420 35 420 35 420 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     2097   2166   2274   2292   2292 
 



Položkový přehled nákladů pobočkového klienta KB, v Kč 87 

 

E Položkový přehled nákladů pobočkového klienta KB, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 59 708 49 588 49 588 49 588 49 588 

Papírový výpis z účtu 12 0 0 20 240 20 240 20 240 20 240 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 

Vklad hotovosti na účet 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení trvalého příkazu 4 45 180 39 156 39 156 39 156 39 156 

Položka z trvalého příkazu na přepážce 48 4,5 216 4,5 216 4,5 216 6 288 6 288 

Příkaz k úhradě na přepážce 60 20 1200 20 1200 29 1740 29 1740 29 1740 

Změna trvalého příkazu PŘEPÁŽKA 24 45 1080 39 936 39 936 39 936 39 936 

Zřízení inkasa 1 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 3 36 4 48 4 48 4 48 4 48 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 39 468 35 420 35 420 35 420 35 420 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     4173   4044   4584   4656   4656 
 



Položkový přehled nákladů elektronického klienta KB, v Kč 88 

 

F Položkový přehled nákladů elektronického klienta KB, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 59 708 49 588 49 588 49 588 49 588 

Elektronický výpis z účtu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 

Vklad hotovosti na účet 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení trvalého příkazu elektronicky 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Položka z trvalého příkazu elektronicky 48 4,5 216 4 192 4 192 4 192 4 192 

Příkaz k úhradě elektronicky 60 3 180 4 240 4 240 4 240 4 240 

Změna trvalého příkazu elektronicky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení inkasa 1 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 3 36 4 48 4 48 4 48 4 48 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 39 468 35 420 35 420 35 420 35 420 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     1893   1728   1728   1728   1728 
 



Položkový přehled nákladů průměrného klienta ČSOB, v Kč 89 

 

G Položkový přehled nákladů průměrného klienta ČSOB, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 50 600 50 600 50 600 50 600 60 720 

Papírový výpis z účtu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 7 336 6 216 6 216 6 216 6 144 

Vklad hotovosti na účet 12 4 48 6 72 9 108 9 108 9 108 

Zřízení trvalého příkazu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Položka z trvalého příkazu na přepážce 12 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 

Položka z trvalého příkazu elektronicky 36 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Příkaz k úhradě na přepážce 12 18 216 30 360 30 360 40 480 40 480 

Příkaz k úhradě elektronicky 48 3 144 3 144 3 144 3 144 3 72 

Změna trvalého příkazu elektronicky 24 6 144 6 144 6 144 6 144 6 144 

Zřízení inkasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 5 120 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 25 300 30 360 30 360 30 360 30 360 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     2160   2148   2184   2304   2280 
 



Položkový přehled nákladů pobočkového klienta ČSOB, v Kč 90 

 

H Položkový přehled nákladů pobočkového klienta ČSOB, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

  rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 50 600 50 600 50 600 50 600 60 720 

Papírový výpis z účtu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 7 336 6 216 6 216 6 216 6 144 

Vklad hotovosti na účet 12 4 48 6 72 9 108 9 108 9 108 

Zřízení trvalého příkazu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Položka z trvalého příkazu na přepážce 48 6 288 6 288 6 288 6 288 6 288 

Příkaz k úhradě na přepážce 60 18 1080 30 1800 30 1800 40 2400 40 2400 

Změna trvalého příkazu PŘEPÁŽKA 24 40 960 40 960 40 960 40 960 40 960 

Zřízení inkasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 5 120 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 25 300 30 360 30 360 30 360 30 360 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     3804   4368   4404   5004   5052 
 



Položkový přehled nákladů elektronického klienta ČSOB, v Kč 91 

 

I Položkový přehled nákladů elektronického klienta ČSOB, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 50 600 40 480 40 480 40 480 50 600 

Elektronický výpis z účtu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 7 336 6 216 6 216 6 216 6 144 

Vklad hotovosti na účet 12 4 48 6 72 9 108 9 108 9 108 

Zřízení trvalého příkazu  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Položka z trvalého příkazu elektronicky 48 3 144 3 144 3 144 3 144 3 144 

Příkaz k úhradě elektronicky 60 3 180 3 180 3 180 3 180 3 108 

Změna trvalého příkazu elektronicky 24 6 144 6 144 6 144 6 144 6 144 

Zřízení inkasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 5 120 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 25 300 30 360 30 360 30 360 30 360 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     1944   1668   1704   1704   1680 
 



Položkový přehled nákladů průměrného klienta UCB, v Kč 92 

 

J Položkový přehled nákladů průměrného klienta UCB, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

  rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 99 1188 99 1188 99 1188 119 1428 89 1068 

Papírový výpis z účtu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vklad hotovosti na účet 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení trvalého příkazu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Položka z trvalého příkazu na přepážce 12 5 60 5 60 5 60 6 72 6 72 

Položka z trvalého příkazu elektronicky 36 5 180 5 180 5 180 6 216 6 216 

Příkaz k úhradě na přepážce 12 0 0 0 0 0 0 45 540 45 540 

Příkaz k úhradě elektronicky 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Změna trvalého příkazu elektronicky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení inkasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 5 60 5 60 5 60 6 72 6 72 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 9 108 9 108 9 108 0 0 0 0 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     1596   1596   1596   2328   1968 
 



Položkový přehled nákladů pobočkového klienta UCB, v Kč 93 

 

K Položkový přehled nákladů pobočkového klienta UCB, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 99 1188 99 1188 99 1188 119 1428 89 1068 

Papírový výpis z účtu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vklad hotovosti na účet 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení trvalého příkazu 4 30 120 30 120 30 120 40 160 40 160 

Položka z trvalého příkazu na přepážce 48 5 240 5 240 5 240 6 288 6 288 

Příkaz k úhradě na přepážce 60 0 0 0 0 0 0 45 2700 45 2700 

Změna trvalého příkazu PŘEPÁŽKA 24 30 720 30 720 30 720 40 960 40 960 

Zřízení inkasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 5 60 5 60 5 60 6 72 6 72 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 9 108 9 108 9 108 0 0 0 0 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     2436   2436   2436   5608   5248 
 



Položkový přehled nákladů elektronického klienta UCB, v Kč 94 

 

L Položkový přehled nákladů elektronického klienta UCB, v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok za položku za rok 

Vedení účtu 12 99 1188 99 1188 99 1188 119 1428 89 1068 

Elektronický výpis z účtu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Platební karta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příchozí platba na účet 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vklad hotovosti na účet 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení trvalého příkazu elektronicky 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Položka z trvalého příkazu elektronicky 48 5 240 5 240 5 240 6 288 6 288 

Příkaz k úhradě elektronicky 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Změna trvalého příkazu elektronicky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřízení inkasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 12 5 60 5 60 5 60 6 72 6 72 

Výběr z bankomatu vlastní banky 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 12 9 108 9 108 9 108 0 0 0 0 

Platba kartou u obchodníků 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM     1596   1596   1596   1788   1428 
 
 
 


