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ANOTACE 

Tato bakalářská práce poskytuje informace o bankovních produktech, které nabízí mBank, 

Komerční banka a Raiffeisenbank. Dále jsou tyto bankovní produkty vyhodnoceny pomocí 

vícekriteriálního hodnocení a srovnány od nejvýhodnějšího po nejméně výhodný. Nakonec je 

vybrán nejvýhodnější běžný účet, spořicí účet a kreditní karta z pohledu klienta a to 

z produktů, které tyto banky nabízejí.  
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TITLE 

Comparison of mBank‘s Products with selected Banks in the Czech Republic 

ANNOTATION 

This bachelor`s work provides information about bank`s products which mBank, Komerční 

bank and Raiffeisenbank offer. Then the bank`s products are evaluated by the help of 

multicriteria decision making and they are compared from the best to the worst. Finally is 

chosen the best current account, then saving account and credit card for bank customer from 

the bank`s products which the banks offer.  
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Úvod 

Žijeme v době, kdy většina z nás má zřízen běžný účet, značná část lidí platí své nákupy 

platebními nebo kreditními kartami a spořivější z nás se snaží své přebytečné finanční 

prostředky výhodně zhodnocovat.  

Na trhu však přibývají nové banky, které se snaží přilákat si nové klienty výhodnými 

nabídkami, a tudíž přivést jejich úspory k sobě. Banky stávající rozšiřují nabídku svých 

produktů, aby o své klienty nepřišly. Posledním trendem bank je lákání klientů na nulové 

poplatky za vedení účtu, se kterým přišla na trh mBanka. To následovala Komerční banka 

s reklamou, ve které hlásala, že své klienty „nevysaje“. Další bankou byla Raiffeisenbank, 

která ve svých reklamách propaguje, že za vedení účtu „platí banka klientovi“. Díky těmto 

velkým reklamním akcím, které v televizi dobře znějí, jsem se rozhodla, že tématem mé 

bakalářské práce je Komparace bankovních produktů mBank s vybranými bankami v České 

republice.  

Cílem této bakalářské práce je získání důležitých informací o bankovních produktech 

mBanky, Komerční banky a Raiffeisenbank a jejich následná komparace za účelem 

vybrání nejvýhodnějšího produktu z pohledu klienta.  

Aby toto bylo možné, je nejprve potřeba vysvětlení základních pojmů týkajících se bank a 

bankovního systému, což je uvedeno v první kapitole. Další kapitola se zabývá specifikací 

samotných bankovních produktů. Ve třetí kapitole jsou popsány základní informace o 

zkoumaných bankách. Následující kapitola popisuje informace a poplatky za jednotlivé 

transakce u některých běžných účtů, které jednotlivé banky nabízejí. Pátá kapitola se zaobírá 

spořicími účty, jejich nabídkou bankami a úročením. Předposlední kapitola analyzuje kreditní 

karty, podmínkami pro jejich získání a možnostmi, jak uplatnit bezúročné období. Jako 

poslední je pak porovnání jednotlivých bankovních produktů pomocí vícekriteriálního 

rozhodování a vybrání nejvýhodnějšího produktu.  
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1 Banky, bankovní systém 

Vklady od veřejnosti mohou v České republice jako jediné přijímat výhradně banky. Již 

z tohoto je patrné, že banky jsou velice důležitým subjektem v tržní ekonomice.1 Proto hned 

v první kapitole této bakalářské práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se bank a jejich 

rozdělení, dále jsou uvedeny podmínky pro jejich založení a druhy bankovních systémů.  

1.1 Banky 

„Banka bývá obvykle charakterizována jako druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní 

činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými 

subjekty.“2 

V České republice existují dvě hierarchické úrovně bank, a to vyšší úroveň, kam se řadí Česká 

národní banka, a nižší úroveň, kam patří všechny ostatní obchodní banky.3  

Česká národní banka 

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky. Její postavení je upraveno v zákoně 

č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem 

České národní banky je bankovní rada ČNB, kterou tvoří guvernér ČNB, 2 viceguvernéři 

ČNB a 4 vedoucí pracovníci ČNB. Hlavním cílem ČNB je zajišťování stability měny. Při 

plnění tohoto cíle je ČNB nezávislá na pokynech vlády.4 

Podle zákona má ČNB tyto základní úkoly5:  

 určuje měnovou politiku,  

 vydává bankovky a mince,  

 řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank a pečuje o jejich plynulost 

a hospodárnost, 

 vykonává dohled nad prováděním bankovních činností a pečuje o bezpečné 

fungování a účelný rozvoj bankovního systému v ČR,  

                                                 
1 POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2006 
2 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Linde Praha, a.s., 2005. s. 15. ISBN 80-7201-515-X 
3 SEKERKA, B. Banky a bankovní produkty. 1997 
4 SEKERKA, B. Banky a bankovní produkty. 1997 
5 SEKERKA, B.  Banky a bankovní produkty. 1. vyd. Praha : Miroslav Háša PROFESS, 1997. s. 32. ISBN 80-
85235-51-X. 
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 provádí další investiční a obchodní činnosti a jiné činnosti (nákup a prodej 

cenných papírů, emise krátkodobých cenných papírů, vedení účtu 

a poskytování služeb zaměstnancům).  

Obchodní banky 

Činnost obchodních bank je upravena zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona musí banka splňovat 4 následující základní 

podmínky:6  

 je to právnická osoba s právní formou podnikání akciová společnost a se 

sídlem v České republice,  

 přijímá vklady od věřitelů – vkladem se rozumí svěřené peněžní prostředky 

představující závazek vůči vkladateli na jejich výplatu,  

 poskytuje úvěry – úvěrem se rozumí dočasně poskytnuté peněžní prostředky,  

 vlastní bankovní licenci udělenou od České národní banky – má tedy povolení 

působit jako banka.  

 

Hlavním důvodem, proč banky musí žádat o bankovní licenci je to, že stát musí chránit 

bankovní sektor před nekvalitními subjekty, které by mohly mít špatný dopad jak na klienty, 

tak i na ekonomickou situaci státu. Aby banka získala bankovní licenci, musí podat písemnou 

žádost České národní bance, která má na rozhodnutí 6 měsíců od doručení žádosti. Před 

rozhodnutím si ČNB vyžádá také stanovisko Ministerstva financí.  

Při rozhodování o udělení povolení působit jako banka ČNB posuzuje zejména následující:7 

 původ, dostatečnost a složení základního jmění banky a dalších finančních 

zdrojů (adekvátnost kapitálu),  

 odbornou způsobilost a občanskou bezúhonnost osob navrhovaných do řízení 

banky (adekvátnost osob ve vedení),  

 technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky 

(profesionalita obchodů, adekvátnost kontrolního a vnitrobankovního účetního 

systému),  

                                                 
6 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. 
7 SEKERKA, B.  Banky a bankovní produkty. 1. vyd. Praha : Miroslav Háša PROFESS, 1997. s. 48. ISBN 80-
85235-51-X. 
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 reálnost ekonomických kalkulací o budoucí likviditě a rentabilitě (adekvátnost 

likvidity a rentability),  

 ekonomickou účelnost banky. 

 

Obchodní banky se dále dělí na univerzální a specializované. Univerzální banky smějí 

poskytovat různým klientům všechny nebo převážnou část bankovních činností (a to jak 

produkty komerčního bankovnictví – což je přijímání vkladů, poskytování úvěrů, 

zprostředkování platebního styku atd.), tak produkty investičního bankovnictví – což jsou 

obchody s cennými papíry, jejich emise atd.). Jako příklad lze uvést Komerční banku, a.s. 

Oproti tomu specializované banky působí buď na určitou skupinu klientů, nebo mají 

omezenou bankovní licenci a tedy mají povolení poskytovat pouze některé bankovní činnosti. 

Příkladem může být např. Hypoteční banka, a.s.8 

Banky lze vymezit ze dvou hledisek, a to z hlediska funkčního a právního. Z hlediska 

funkčního je banka popisována jako finanční zprostředkovatel, který umožňuje pohyb 

finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty, což je její hlavní činností. 

Právní hledisko je založeno na přesném vymezení banky podle daného zákona.9 

V tržní ekonomice jsou obchodní banky velice důležité a plní mnoho funkcí. Jako základní 

funkce lze definovat tyto:10 

 finanční zprostředkování – banky umisťují kapitál získaný tam, kde jim přináší 

určitý výnos a to za určitého rizika,  

 emise bezhotovostních peněz – vydávání „nových“ bezhotovostních peněz 

díky poskytování bezhotovostních úvěrů,  

 provádění platebního styku – převádění peněz z jednoho účtu na druhý, např. 

při platbě kartou u obchodníka,  

 zprostředkování finančního investování na peněžním a kapitálovém trhu – 

nákup nebo prodej cenných papírů pro klienty.  

 

 

                                                 
8 SEKERKA, B. Banky a bankovní produkty. 1997 
9 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. 
10 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. 
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1.2 Bankovní systém 

Bankovní systém státu je složen ze všech bank daného státu a z pravidel a norem, které slouží 

k usměrňování jejich vztahů.11  

Tento systém může být uspořádán podle různých principů, avšak obvykle bývají bankovní 

systému rozdělovány na:12  

 jednostupňové a dvoustupňové,  

 univerzální a oddělené.  

 

Jednostupňový bankovní systémem historicky předcházel bankovní systém dvoustupňový. 

V tomto systému neexistuje centrální banka. Veškeré makroekonomické i mikroekonomické 

funkce zajišťují komerční banky, a to i emisi hotovostních peněz. Ve dvoustupňovém 

bankovním systému již existuje centrální banka, je oddělena od obchodních bank, zajišťuje 

makroekonomické funkce a jejím cílem je zajišťování měnové stability. Zatímco obchodní 

banky zabezpečují pouze mikroekonomické funkce a jejich cílem je zisk.  

V universálním systému bankovnictví mohou banky poskytovat jakékoliv bankovní produkty 

(viz. kap. 1.1). Na rozdíl od toho systém odděleného bankovnictví je založen na oddělení 

komerčního a investičního bankovnictví.  

                                                 
11 ŠENKÝŘOVÁ, B. et. al. Bankovnictví I učebnice. 1997. 
12 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. 
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2 Bankovní produkty 

Nabídka bankovních produktů, které v současné době banky nabízejí, je opravdu široká. 

Od poskytování jednorázových služeb, jako např. směnárenská činnost, přes kompletní 

balíčky, které zahrnují celou řadu služeb. Tato kapitola popisuje charakteristické rysy 

produktů, které jsou pro všechny produkty stejné, a dále pak jsou podrobněji vysvětleny běžné 

a spořicí účty a kreditní karty.  

2.1 Charakteristické rysy bankovních produktů 

Banky poskytují svým klientům služby. Tyto služby obvykle bývají poskytovány za úplatu a 

bývají označovány jako bankovní produkty. Jako společné rysy těchto produktů lze uvést:13 

 nemateriální (nehmotný) charakter,  

 dualismus, 

 vzájemnou propojenost a podmíněnost bankovních produktů.  

 

Nemateriální charakter znamená, že hodnotu bankovního produktu tvoří nemateriální faktory. 

Z toho vyplývají následující vlastnosti: bankovní produkty nejsou skladovatelné – nemůže si 

jimi tedy utvořit nějakou zásobu, jsou abstraktní – tudíž je nevidíme a upozornit na ně může 

jen dobrá reklama a nejsou patentovatelné – bankovní produkty nelze ochránit patentem, a 

proto jsou nové produkty rychle napodobované konkurencí.  

Dualismem rozumíme to, že bankovní produkty jsou spojením hodnotové stránky, která je 

dána finančním objemem – např. objem úvěru, a věcné stránky, která je dána počtem 

jednotlivých produktů – např. počet úvěrových případů.  

Vzájemná podmíněnost bankovních produktů vychází ze samotného poskytování služeb 

bankou – tedy že banka se nemůže starat o klientovi peníze, nemá-li klient u banky založen 

běžný účet. Vzájemná propojenost může být cílená u bank, a to hlavně z důvodu nabídnutí 

lepších a hlavně komplexních služeb. Dále může být vzájemná propojenost využívána při 

lákání nových klientů. Pokud klient využívá jeden produkt, dostanu produkt druhý zdarma 

nebo za nižší cenu, než je obvyklé.  

 

                                                 
13 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. 
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2.2 Systematizace bankovních produktů 

Systematizace bankovních produktů není vůbec jednoduchá, a to díky velkému počtu 

bankovních produktů a jejich různorodosti. Proto lze nalézt celou řadu přístupů, které různým 

způsobem člení bankovní produkty. Podle klasického přístupu členění bankovních produktů 

(obchodů) založeného na pohledu banky a odrazu bankovních obchodů v bilanci banky se 

bankovní obchody rozdělují na:14 

Aktivní bankovní obchody – jsou obchody, které nalezneme v aktivech bilance banky. Při 

těchto obchodech vznikají bance pohledávky (např. když poskytne úvěr) a banka tedy zde 

vystupuje jako věřitel.  

Pasivní bankovní obchody – jsou obchody, které nalezneme na straně pasiv bilance banky. Při 

těchto obchodech banka získává cizí peníze (např. příjem vkladů) a je tedy v postavení 

dlužníka, jelikož jí vznikají závazky.  

Neutrální bankovní obchody – jsou obchody, ve kterých banka nevystupuje ani jako věřitel 

ani jako dlužník, a tudíž se neobjevují v rozvaze banky – jsou rozvahově neutrální. 

Moderní pohled na systematizaci bankovních produktů se odklání od klasického přístupu a 

orientuje se na systematizaci z pohledu klientů. Tato systematizace bankovních produktů třídí 

bankovní produkty z hlediska jejich funkce, neboli účelu, kterou plní pro klienta. Z tohoto 

pohledu lze rozdělit bankovní produkty do těchto skupin:15 

 bankovní finančně úvěrové produkty – klient získá od banky finanční 

prostředky, 

 depozitní (vkladové) bankovní produkty – klient si uloží do banky své finanční 

prostředky,  

 platebně zúčtovací bankovní produkty – klient provádí prostřednictvím banky 

platební a zúčtovací styk, 

 produkty investičního bankovnictví – klient využívá finančního investování,  

 pokladní a směnárenské produkty – klient si v bance vymění poškozenou 

bankovku nebo si smění peníze za jinou měnu.  

 

                                                 
14 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. 
15 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. 
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Dalším pohledem na segmentaci bankovních produktů je z hlediska klientské segmentace, kde 

se bankovních produkty dělí následovně:16 

 retailové produkty – tyto produkty se týkají relativně malých částek, ale 

velkého počtu transakcí, 

 wholesalové produkty – naopak tyto produkty se týkají operací s většími 

částkami, ale menšího počtu transakcí, které mají individuální charakter.  

2.3 Ceny bankovních produktů 

Cena bankovních produktů hraje velice důležitou roli. Lidé se rozhodují na základě ceny 

nejenom v bankovnictví, ale i v ostatních odvětvích. Ceny za jednotlivé operace si banky 

určují samy na základě své cenové politiky. Hlavním cílem cenové politiky banky je 

stanovení takových cen bankovních produktů, které:17 

 zajistí dostatečnou rentabilitu banky,  

 udrží nebo zlepší konkurenční postavení na bankovním trhu ve srovnání 

s ostatními bankami, resp. jinými institucemi, které nabízejí shodné produkty,  

 odráží nákladovost banky a jejích útvarů spojených s daným produktem.  

 

Přesné vymezení cen bankovních produktů je velice obtížné. Za základní druhy cen však lze 

považovat následující:18  

 úroky – cena za zapůjčení peněz bankou,  

 provize a prémie – cena za to, že banka na sebe přebírá jisté riziko (např. 

prémie za prodej opce),  

 přímé poplatky – cena za službu, kterou banka provede, a se kterou má spojené 

určité náklady; v tomto případě banka na sebe nepřebírá žádné riziko a náklady 

jsou explicitně přímo vyčísleny (např. vedení běžného účtu),  

 nepřímé poplatky – cena za službu, kterou banka provede, se kterou má 

spojené určité náklady, nepřebírá však na sebe žádné riziko, ale náklady nejsou 

explicitně přímo vyčíslené a jsou „skryty v jiné ceně“.  

 

                                                 
16 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. 
17 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 2005 
18 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 2005 
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2.4 Běžný bankovní účet 

Běžný účet (neboli konto) je možno považovat za jeden ze základních bankovních produktů. 

A to zejména proto, že založení běžného účtu bývá většinou počátkem spolupráce klienta s 

bankou, a zřízení běžného účtu bývá předpokladem (a často i nutnou podmínkou) k tomu, aby 

klient mohl využívat dalších bankovních produktů poskytovaných bankou. Běžný účet je 

veden bankou pro jejich klienta a hlavním účelem je provádění platebního styku.19 

2.4.1 Zřízení běžného účtu 

Běžný účet zřizuje banka pro klienta na základě jeho žádosti. Aby mohl účet vzniknout, musí 

být podepsána mezi bankou a klientem písemná smlouva o zřízení a vedení běžného účtu. 

Smlouva může být sjednána i v elektronické podobě.  

Mezi základní náležitosti smlouvy o běžném účtu patří:20 

 označení majitele účtu, 

 měna, ve které je účet veden, 

 forma, způsob a pravidelnost, jak bude majitel účtu informován o stavu 

a pohybech na účtu,  

 výše nebo způsob stanovení poplatků za vedení účtu a ostatní služby,  

 způsob úhrady poplatků,  

 další podmínky, které si může banka stanovit sama, 

 podpisový vzor – je nedílnou součástí smlouvy.  

 

Při uzavírání smlouvy je nutné, aby klient prokázal bance svoji totožnost. U některých bank 

se můžeme setkat i s požadavkem na druhý doklad, např. rodný list. Po podpisu smlouvy má 

banka povinnost od určité doby zřídit pro klienta účet v určité měně, sdělit majiteli účtu jeho 

bankovní spojení (neboli číslo účtu) a provádět na něm platební styk. Pouze majitel účtu je 

oprávněn nakládat s účtem.21 

Běžný účet může být zřízen i pro několik osob. V takovém případě je postavení všech 

spolumajitelů stejné a každý má právo s účtem disponovat, pokud ve smlouvě s bankou není 

                                                 
19 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 2005 
20 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 2005 
21 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 2005 
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určeno jinak. V takovém případě musí být ve smlouvě o běžném účtu s bankou výslovně 

určeno, který z majitelů má právo s účtem nakládat.22 

2.4.2 Užívání běžného účtu 

V době, kdy má klient u banky veden účet, je banka povinna přijímat na účet klienta peněžité 

vklady a bezhotovostní platby a provádět platby ve prospěch účtů jiných, na základě příkazu 

majitele účtu. Dále má povinnost oznamovat majiteli účtu prostřednictvím výpisu z účtu 

veškeré pohyby na účtu, a to vždy po skončení kalendářního měsíce. V praxi se setkáváme s 

tím, že banka platí svým klientům úroky ze zůstatků na jejich běžných účtech. Na první 

pohled velice lákavé, avšak vzhledem k tomu však, že peníze na běžných účtech jsou 

klientovi kdykoliv k dispozici, bývá tato úroková sazba velice nízká. Někdy se můžeme setkat 

i s účty, kde toto neplatí, jelikož ve smlouvě o zřízení běžného účtu je uvedeno, že prostředky 

na běžných účtech nejsou úročeny.23 

Úroková sazba, kterou banky úročí zůstatky na běžných účtech, bývá stanovena buď 

konkrétní výší úrokové sazby a výše sazby může být změněna pouze změnou smlouvy, nebo 

způsobem stanovení výše úrokové sazby, který je uveden ve smlouvě a vychází např. 

ze vztahu na sazby ČNB. Není-li toto ve smlouvě sjednáno, činí úroková sazba polovinu 

diskontní sazby stanovené ČNB ke dni, k němuž se úroky připisují k zůstatku peněžních 

prostředků na účtu.24 Úroky banka musí připsat na účet do 5 pracovních dnů po skončení 

kalendářního měsíce. Úroky podléhají dani z příjmů, která činí 15 % u fyzických osob.25 

2.4.3 Zrušení běžného účtu 

Běžný účet může být sjednán na dobu určitou i neurčitou. V případě sjednání účtu na dobu 

určitou zaniká účet dnem uvedeným ve smlouvě. V případě, že je účet sjednán na dobu 

neurčitou, může být smlouva vypovězena z obou stran, tedy jak ze strany banky, tak ze strany 

majitele účtu. Doba zániku smlouvy je různá, pokud výpověď podá majitel účtu nebo banka.26 

                                                 
22 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 2005 
23 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 2005 
24 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Linde Praha, a.s., 2005. s. 268. ISBN 80-7201-515-X 
25 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 2005 
26 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 2005 
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„Základní právní úprava běžných účtů je obsažena v obchodním zákoníku, § 708 – 715. 

K zákonné úpravě vydala ČNB výklad jednotlivých ustanovení – viz Věstník ČNB 11/2003.“27 

Vklady na běžných účtech jsou ze zákona pojištěny a to do výše 50 000 EUR.  

2.5 Spořicí účty 

Spořicí účet je finanční produkt, který výhodně úročí finanční prostředky, které jsou na něm 

uloženy. Mezi výhody spořicího účtu lze řadit zajímavý výnos, pojištění vkladů ze zákona 

a to do výše 50 000 EUR, peníze ihned k dispozici, pravidelné i nepravidelné ukládání 

peněžních prostředků a nízké (u některých bank i nulové) náklady spojené s tímto účtem. 

K mnoha spořicím účtům je vydávána platební karta, která je vázána na daný účet a umožňuje 

provádění běžných operací, jako je např. výběr z bankomatu nebo platba u obchodníka.28 

Ještě před několika lety nebyly spořicí účty ani nabízené ani využívané, jako je tomu 

v době současné. Jejich hlavním cílem je zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků, které však klient nechce dlouhodobě spořit, avšak držet je na běžném účtu je 

nevýhodné, vzhledem k velice nízkému nebo i nulovému úročení, které na běžných účtech je. 

Spořicích účtů je hned několik typů. Ne každá banka poskytuje všechny typy spořicích účtů. 

V jejich nabídce lze nalézt jeden nebo několik typů spořicích účtů.29  

Nyní jsou popsány jednotlivé typy účtů:30 

Spořicí účty bez výpovědní lhůty a omezení výše vkladu 

Tyto účty patří mezi nejjednodušší spořicí účty, jelikož na ně lze vkládat finanční prostředky 

v jakékoliv výši a zároveň je kdykoliv čerpat bez omezení. 

Spořicí účty s aktivací úroku od dané výše vkladu 

Tyto účty nabízejí lepší zhodnocení od bank, avšak jsou podmíněny určitým limitem peněz, 

                                                 
27 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Linde Praha, a.s., 2005. s. 262. ISBN 80-7201-515-X 
28 Spořící účet :: nejlepší us [online]. Spořicí účet c2008 [cit. 2010-31-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sporiciucet.eu/>. 
29 Pod názvem spořící účet se skrývá až 6 odlišných produktů [online]. finance.cz. c2000 - 2010 [cit. 2010-05-
30]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/265407-pod-nazvem-sporici-ucet-se-skryva-az-
6-odlisnych-produktu/>.  
30 Pod názvem spořící účet se skrývá až 6 odlišných produktů [online]. finance.cz. c2000 - 2010 [cit. 2010-05-
30]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/265407-pod-nazvem-sporici-ucet-se-skryva-az-
6-odlisnych-produktu/>. 
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které na účtu musí být. V případě poklesu peněz pod tuto hranici, jsou finanční prostředky 

úročeny velice nízkou sazbou. Tyto většinou slouží pro klienty jako rezerva v nouzi. 

Spořicí účet s deaktivací úroku od určené výše vkladu 

Jsou opakem předchozích spořicích účtů. Zde naopak klesne úroková sazba, pokud finanční 

prostředky na účtu překročí daný limit. 

Pásmové spořicí účty 

Jsou kombinací spořicích účtů s aktivací a deaktivací úroku od určené výše. Hlavním 

principem je, že si banka určí pásma, u nich pak odlišný úrok a záleží vždy na výši vkladu, jak 

bude zhodnocen. Tyto spořicí účty pak mohou úročit vklad několika různými úrokovými 

sazbami, pokud do nich vklad spadá. 

Spořicí účty s výpovědní lhůtou 

Principem je uložení peněz na určitou předem dohodnutou dobu, po kterou klient nemůže 

s penězi disponovat. Pokud peníze potřebuje dříve, musí počítat se sankčními poplatky. Zde je 

tedy důležité, jak moc si je klient jistý, že peníze nebude potřebovat. Produkty, s výpovědní 

lhůtou bez pásem pro výši vkladu se označují jako garantované vklady. 

Maskované termínované vklady 

Jsou kombinací výše vkladu a doby, na kterou se klient zaváže, že peníze nechá v bance; toto 

jsou klasické termínované účty. 

Většinu spořicích účtů lze založit přímo na pobočce dané banky, obecně se dá ale říci, že je 

lze založit následujícími způsoby:31  

 osobně,  

 po telefonu,  

 přes internet,  

 poštou.  

 

Podmínky pro zřízení spořicího účtu se u jednotlivých bank liší. Některé banky vyžadují 

minimální vklad, minimální zůstatek nebo povinnosti mít sjednán běžný účet u téže banky, 

                                                 
31 Jak založit spořicí účet [online]. finance.cz. c2000 - 2010 [cit. 2010-05-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/sporici-ucty/uroceni/>. 
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jiné jsou více benevolentní a tyto podmínky nemají. Stejně tak se liší i úročení, kdy některé 

banky úročí denní zůstatky na účtu, jiné zas jenom měsíční.  

2.6 Kreditní karty 

Kreditní karty patří k bankovním úvěrovým produktům. Banka poskytne klientovi spotřební 

úvěr, ke kterému má přístup skrze kreditní kartu, a tento úvěr může opakovaně v případě 

potřeby využívat, pokud jej vždy splácí podle dohodnutých podmínek. Splácení úvěru nemusí 

být pravidelné. Nevýhodou kreditní karty pro banky je riziko jejího nesplacení (jelikož úvěr je 

zajištěn pouze smluvně). Proto banka kreditní karty nabízí jen některým svým klientům.  

2.6.1 Žádost o úvěr a smlouva o úvěru 

Žádost o úvěr je prvním krokem k získání jakéhokoliv úvěru, a tedy i kreditní karty. Žadatel 

tuto žádost podává v bance, u které chce úvěr získat a čerpat. Náležitosti, které musí žadatel 

v žádosti uvést, si banka určuje sama. Jedním z hlavních kritérií, které klient musí splnit, aby 

kreditní kartu získal, je jeho dostatečná bonita. Ta se posuzuje např. na základě prozkoumání 

klientova běžného účtu nebo doložení potvrzení o příjmech.  

Po schválení žádost musí být sepsána smlouva o úvěru, která musí obsahovat následující 

náležitosti:32 

 určení smluvních stran,  

 výše úvěru,  

 lhůta, ve které může dlužník úvěr čerpat,  

 účel úvěru,  

 doba splatnosti a způsob splácení.  

2.6.2 Princip kreditních karet 

Kreditní karty jsou využívány k platbám za zboží a služby, a to jak k pravidelným 

(každodenní nebo týdenní nákupy), tak i k nepravidelným platbám (jako jsou jednorázové 

vyšší nákupy – např. nákup pračky, ledničky atd.). Úvěr může být splacen buď najednou 

v době splatnosti – tedy jednorázovou platbou, nebo postupně – a to pravidelnými 

                                                 
32 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty : Vysokoškolská učebnice. 2005 
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minimálními měsíčními splátkami, přičemž je dána minimální výše splátky úvěru buď 

procentem z dlužené částky (tj. variabilní výše splátky) nebo procentem z úvěrového limitu 

(tj. fixní výše splátky). Úvěr však může být splácen i vyššími splátkami, než jsou minimální 

splátky, a to bez sankcí.33 

2.6.3 Bezúročné období 

Bezúročným obdobím se nazývá doba, během které klient může zaplatit svůj spotřební úvěr 

na kreditní kartě, aniž by platil bance úroky z tohoto úvěru. Bezúročné období si banky určují 

samy a délka tohoto období je závislá na datu, kdy je kreditní karta využita, a na datu 

splatnosti úvěru, což je znázorněno na obrázku č. 2.1.  

U některých bank se bezúročné období vztahuje pouze na platby kartou u obchodníků, a při 

výběru z bankomatu si banky započítávají úrok již od prvního dne. Jiné banky nabízejí svým 

klientům bezúročné období jak na platby kartou u obchodníků, tak i na výběry z bankomatu.  

 

 

Leden   Únor 

1.      15.      31.   1.      15.      28. 

                1.2. vyhotovení výpisu za měsíc leden  

                            

         21.1. platba u obch. - 25 dní bezúr. období        

                     

    13.1. - platba u obchodníka - 33 dní bezúročné období   
15.2. - datum splatnosti 

                            

 2.1. - platba u obchodníka - 45 dní bezúročné období             

                            

 
Obrázek č. 2.1 Znázornění bezúročného období 

 
Zdroj:     JUŘÍK, P. Encyklopedie platebních karet : Historie, současnot a budoucnost peněz a platebních karet. 

1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2003. s 126. ISBN 80-247-0685-7. Vlastní zpracování. 

                                                 
33 JUŘÍK, P. Encyklopedie platebních karet : Historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. 2003.  
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Kreditní karty patří k bankovním produktům, které bankám přinášejí jedny z nejvyšších 

zisků.34 

                                                 
34 JUŘÍK, P. Encyklopedie platebních karet : Historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. 2003.  
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3 Charakteristika vybraných bank 

V této kapitole jsou popsány stručné charakteristiky jednotlivých bank, kterými se zaobírá 

tato práce. Hlavní bankou, u které jsou sledovány její poplatky za produkty, je mBank, která 

je uvedena již v názvu práce. Dalšími bankami, které byly vybrány k samotnému porovnání 

s mBankou, jsou Komerční banka, a. s. a Raiffeisenbank, a. s. Hlavním důvodem k výběru 

těchto bank je jejich současná velká reklamní kampaň, která běží v televizi a na billboardech.  

3.1 mBank 

mBank je bankou, která se na českém trhu vyskytuje nedlouho. Její vstup se datuje 

od listopadu 2007.35 Tato banka spadá pod polskou BRE Bank SA, která patří mezi přední 

finanční instituce Polska. BRE Banka SA je členem německé Skupiny Commerzbank, a ta je 

druhou největší bankou v Německu a zároveň jednou z největších bank v Evropě.36 

Svým klientům v oblasti osobních financí (firemními financemi se v této práci zabývat 

nebudeme) mBanka nabízí běžný účet, spoření, půjčky a hypotéky. V současné době má 

v České republice 10 finančních center a 15 mKiosků. To sice není mnoho, avšak mBank 

komunikuje se svými klienty především prostřednictvím internetu a telefonu. To zároveň 

považuje za svou výhodu a přednost, jelikož nenutí klienty k osobní komunikaci 

na pobočkách, která vyžaduje spoustu času a zároveň je i finančně náročná pro banku. Nyní 

v roce 2010 má mBank více než 250 tisíc klientů a přes 500 tisíc účtů. mBanka nemá své 

vlastní bankomaty, tudíž klienti mohou vybírat své peníze pouze z bankomatů ostatních 

bank.37 

3.2 Komerční banka 

Komerční banka, a. s. vznikla v lednu roku 1990. Je součástí francouzské skupiny Société 

Générale, která je jednou z největších finančních skupin v eurozóně.38 V současné době patří 

                                                 
35 O nás [online]. mBank. [cit. 2010-01-15]. Dostupný z WWW: <http://www.mbank.cz/mbank/>. 
36 BRE Bank SA [online]. mBank. [cit. 2010-01-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/mbank/brebank.html>. 
37 O nás [online]. mBank. [cit. 2010-01-15]. Dostupný z WWW: <http://www.mbank.cz/mbank/>. 
38 Profil – základní informace [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-01-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kb.cz/cs/com/profile/index.shtml>. 
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k významným finančním institucím České republiky a zároveň tak i ve střední a východní 

Evropě.39 

Komerční banka nabízí svým klientům rovněž běžné účty, spoření, půjčky i hypotéky. Oproti 

mBank však nabízí i stavební spoření, penzijní připojištění, spotřebitelské úvěry a další. Své 

služby poskytuje klientům na 394 pobočkách. Dále se svými klienty komunikuje i skrze 

internet a telefon. Na území České republiky nalezneme 673 bankomatů Komerční banky, 

které slouží 1,63 mil. zákazníků.40 

3.3 Raiffeisenbank 

Raiffeisenbank a.s. působí na českém trhu od roku 1993. Hlavním akcionářem je rakouská 

finanční instituce Raiffeisen International Bank Holding AG, a ta je dceřinou společností 

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB).41 

Svým klientům nabízí běžné účty, úvěry, hypotéky, pojištění a zhodnocování úspor. V České 

republice má více než 100 poboček a klientských center, uspokojuje potřeby kolem 

283 tisícům klientů a nalézt můžeme síť 120 bankomatů, kterou se snaží banka neustále 

rozšiřovat.42 

 

 

                                                 
39 Výroční zpráva 2008 [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-01-15 – 2010-04-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kb.cz/file/cs/com/annual_reports/KB-vyrocni_zprava_2008.pdf>. 
40 Profil – Základní informace [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-01-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kb.cz/cs/com/profile/index.shtml>. 
41 RZB Group a Raiffeisen International ve zkratce [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-01-16]. Dostupný 
z WWW: <http://www.rb.cz/o-bance/profil-banky/skupina-raiffeisen/>. 
42 Základní informace o bance [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-01-16]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/o-bance/profil-banky/>. 
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4 Poplatky pojící se s běžným účtem  

V této kapitole jsou uvedeny poplatky pojící se s běžným účtem. Jsou zde uvedeny poplatky 

za jednotlivé transakce i za celkové balíčky služeb, které banky nabízejí. Cílem této kapitoly 

je získat širší pohled na běžné účty. V současné době většina občanů potřebuje běžný účet, na 

kterém má běžně dostupné finance ke každodennímu životu. Zde jsou uvedeny běžné účty 

jednotlivých bank.  

U každé z výše jmenovaných bank je vybráno několik běžných účtů, u každého z nich jsou 

uvedeny poplatky, které klient musí zaplatit, pokud od banky požaduje určitou službu. 

Nejdříve je nutno uvést, jaké všechny poplatky budou sledovány. Jedná se o běžné služby, 

které jsou poskytovány klientům pravidelně. Na prvním místě je určitě měsíční poplatek za 

vedení účtu, dále pak poplatek za měsíční výpis z účtu, internetové bankovnictví, platba 

kartou u obchodníků, výběr z bankomatů (zde bude rozlišeno, jedná-li se o bankomat 

vlastněný zkoumající bankou, nebo zda-li se jedná o bankomat banky cizí), v neposlední řadě 

poplatek za příchozí a odchozí platbu (a to jak v rámci jedné banky, tak i mezibankovní 

převod) a poplatek za zřízení příkazu k inkasu/SIPO.  

Banky své služby shlukují do různých balíčků. Balíčky se od sebe odlišují nejen názvem, ale i 

službami, které klient ke svému účtu dostane (jako např. pojištění do zahraničí), avšak i cenou 

– tedy měsíčním poplatkem. Tyto balíčky zahrnují určitý počet služeb, které mají klienti 

v rámci balíčku „zdarma“. Když tento limit překročí, musí poté za každou provedenou 

transakci na svém účtu platit zvlášť. Posuzování bank je zaměřeno hlavně na internetové 

bankovnictví, na které banky v současné době velice lákají své klienty. 

4.1 Výběr běžných účtů u bank 

Některé banky nabízejí svým klientům nepřeberné množství běžných účtů, které se liší 

v mnoha směrech. Vzhledem k takovému množství byly vybrány u některých bank pouze 

některé účty, které reprezentují danou banku. Výběr účtů u bank byl proveden podle výše 

měsíčního poplatku a to tak, že byl vybrán vždy jeden účet s nízkým měsíčním poplatkem a 

další účet s vyšším měsíčním poplatkem.  
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4.1.1 mBank – běžný účet 

První bankou, ve které je vybírán běžný účet je mBanka. Tato banka nabízí svým klientům 

pouze jeden jediný běžný účet, a to mKONTO (viz tabulka č. 4.1). Tento účet může klient 

ovládat jak přes počítač pomocí internetového bankovnictví, tak i telefonem přes mLinku 

(mLinka – speciální telefonní linka mBank, která slouží pouze jejím klientům k obsluze jejich 

účtu). Poplatek za provedení příkazu k úhradě nebo poplatek za příkaz k inkasu/SIPO je 

uveden, když klient zadá tento příkaz pomocí internetu. V případě zadání příkazu 

k inkasu/SIPO prostřednictví mLinky je účtován poplatek 20 Kč. Osobní vklad peněz na 

pobočce banky nelze. Měsíční výpis je elektronický a je zasílán na e-mail klienta. Zřízení 

konta lze buď ve finančním centru nebo mKiosku banky (viz Příloha A, která obsahuje souhrn 

všech finančních  center a mKiosků), přes internet nebo přes mLinku.43 

 
Tab. č. 4.1 Poplatky u osobního účtu mKONTO banky mBank 

    
Transakce v rámci balíčkuPoplatek 

Počet Cena [Kč]
Měsíční poplatek za vedení účtu 1 0,- 
Měsíční poplatek za výpis z účtu 1 0,- 
Internetové bankovnictví Ano 0,- 
Platba kartou u obchodníků Neomezené 0,- 

Vlastní X X Výběr z bankomatů 
Cizí 3 0,- 
V rámci stejné Neomezené 0,- Příchozí platba 
Mezibankovní Neomezené 0,- 
V rámci stejné Neomezené 0,- Platební příkaz k úhradě 
Mezibankovní Neomezené 0,- 
Zřízení Neomezené 0,- 
Změna Neomezené 0,- Příkaz k inkasu 

Zrušení Neomezené 0,- 
Zřízení Neomezené 0,- 
Změna Neomezené 0,- Příkaz SIPO 

Zrušení Neomezené 0,- 
V rámci stejné Neomezené 0,- Provedení příkazu k inkasu 
Mezibankovní Neomezené 0,- 

Provedení příkazu SIPO Neomezené 0,- 

Zdroj:  Sazebník bankovních poplatků [online]. mBank. [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/pruvodce/sazebnik/>. Vlastní zpracování.  

 

X – tato služba není poskytována v rámci mKonta 

                                                 
43 mKreditky [online]. mBank. [cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/mkreditky/#tabs=1>. 
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4.1.2 Běžné účty Komerční banky 

U Komerční banky jsou zvoleny následující běžné účty: IDEAL konto a Extra konto. 

V tabulkách č. 4.2 a 4.3 vidíte poplatky, které se s těmito účty pojí.  

IDEAL konto 

IDEAL konto patří mezi balíčky, které lze označit jako základní. Tento balíček obsahuje 

běžný účet a elektronickou platební kartu. Balíček je velice jednoduchý a slouží pouze 

k základnímu ovládání osobních financí.44  

V době 3 měsíců od založení konta si klient může libovolně nastavovat a měnit trvalé příkazy 

k úhradě, inkaso a SIPO, a to zcela zdarma. Po uplynutí této doby je zřízení a změna 

zpoplatněna (*). Cena jednotlivých transakcí se liší podle způsobu provedení změny – 

nejdražší je změna přímo na pobočce banky, naopak nejlevnější je provedení přes internetové 

bankovnictví, které je v současné době zdarma. Výpis z účtu je posílán prostřednictvím České 

pošty, s. p.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Ideal konto [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-01-22]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/ideal_account.shtml>. 
45 Ideal konto [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-01-22]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/ideal_account.shtml>. 
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Tab. č. 4.2 Poplatky u osobního účtu IDEAL konto Komerční banky 
    

Transakce v rámci balíčkuPoplatek 
Počet Cena [Kč]

Měsíční poplatek za vedení účtu 1 22,- 
Měsíční poplatek za výpis z účtu 1 20,- 
Internetové bankovnictví Ne X 
Platba kartou u obchodníků Neomezené 0,- 

Vlastní 1 0,- Výběr z bankomatů 
Cizí X X 
V rámci stejné X X Příchozí platba 
Mezibankovní X X 
V rámci stejné X X Platební příkaz k úhradě 
Mezibankovní X X 
Zřízení Neomezené 0,- 
Změna Neomezené 0,- Příkaz k inkasu 

Zrušení Neomezené 0,- 
Zřízení Neomezené 0,- 
Změna Neomezené 0,- Příkaz SIPO 

Zrušení Neomezené 0,- 
V rámci stejné X X Provedení příkazu k inkasu 
Mezibankovní X X 

Provedení příkazu SIPO X X 

Zdroj:  Sazebník KB pro občany [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-01-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/sazebniky/kb-sazebnik-1.pdf?20100201>. Vlastní 
zpracování.  

 

X – tato služba není součástí IDEAL konta a za každou transakci se musí platit poplatek 

Extra konto 

Extra konto je podle Komerční banky balíček pro náročné klienty. V jeho měsíčním poplatku 

jsou zahrnuty služby internetového, telefonního a mobilního bankovnictví a klienti při zadání 

transakcí přes internet nebo mobilní telefon nemusí platit poplatek za účetní položku, a 

dokonce nemusí platit poplatek za účetní položku ani za došlé platby z jiných bank. K Extra 

kontu dostane klient 2 mezinárodní platební karty. Stejně jako u IDEAL konta platí i pro 

Extra konto, že po založení konta si může klient libovolně nastavovat trvalé příkazy k úhradě, 

SIPO a inkaso a po uplynutí 3 měsíců je toto zpoplatněno (*). Tyto poplatky jsou u obou 

běžných účtů stejné.46 

 

                                                 
46 Extra konto [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-01]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/extra_account.shtml>. 
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Tab. č. 4.3 Poplatky u osobního účtu Extra konto Komerční banky 
    

Transakce v rámci balíčkuPoplatek 
Počet Cena [Kč]

Měsíční poplatek za vedení účtu 1 125,- 
Měsíční poplatek za výpis z účtu 1 0,- 
Internetové bankovnictví Ano 0,- 
Platba kartou u obchodníků Neomezené 0,- 

Vlastní Neomezené 0,- Výběr z bankomatů 
Cizí X X 
V rámci stejné Neomezené 0,- Příchozí platba 
Mezibankovní Neomezené 0,- 
V rámci stejné Neomezené 0,- Platební příkaz k úhradě 
Mezibankovní Neomezené 0,- 
Zřízení Neomezené* 0,- 
Změna Neomezené* 0,- Příkaz k inkasu 

Zrušení Neomezené 0,- 
Zřízení Neomezené* 0,- 
Změna Neomezené* 0,- Příkaz SIPO 

Zrušení Neomezené 0,- 
V rámci stejné Neomezené 0,- Provedení příkazu k inkasu 
Mezibankovní Neomezené 0,- 

Provedení příkazu SIPO X X 

Zdroj:  Sazebník KB pro občany [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-01-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/sazebniky/kb-sazebnik-1.pdf?20100201>. Vlastní 
zpracování. 

 
X – tato služba není součástí Extra konta a za každou tuto transakci se musí platit poplatek 

4.1.3 Běžné účty Raiffeisenbank 

Raiffeisenbank svým klientům nabízí 3 typy účtů, a to: účty s cenovými programy, balíčky 

služeb a samostatné běžné účty. Jednotlivé typy se od sebe odlišují tím, co poskytují klientům. 

Účty s cenovými programy jsou určeny pro klienty, kteří splní určité podmínky, a tím klienti 

za služby banky platí nižší, případně žádné poplatky. (Podmínky, které musí klient splnit, je 

popsáno v následujícím textu.) Za balíček služeb platí klient poplatek za předem stanovené 

produkty, a to bez nutnosti splnění jakýchkoli podmínek.  Samostatné běžné účty jsou určeny 

pro klienty, kteří si z výše uvedených typů nevybrali.47 

U Raiffeisenbank jsou vybrány účty eKonto základ a eKonto extra. Na rozdíl 

od předcházejících běžných účtů Komerční banky, kde v rámci balíčku bylo dáno, co vše 

                                                 
47 Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-01-25]. Dostupný z 
WWW: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-produktu- pi-cervenec.pdf>. 
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klient může využívat, Raiffeisenbank si založení konta podmiňuje splněním určitých 

podmínek, které jsou popsány níže.  

Účet eKonto základ 

Ke zřízení tohoto účtu musí klient splnit základní věrnostní výhody, které vyžadují využití 3 

následujících produktů Raiffeisenbank, a to:  

 běžného účtu,  

 debetní elektronické nebo embosované platební karty, 

 přímého bankovnictví.  

 

Další podmínkou ke zřízení tohoto účtu je minimální vklad ve výši 500 Kč. Zároveň je u 

tohoto účtu účtován zvlášť poplatek za správu účtu a zvlášť poplatek za správu internetového 

bankovnictví, které je však nutné k tomu, aby účet mohl být založen. V poplatku za správu 

internetového bankovnictví je zahrnuta i správa GSM bankovnictví a telefonního 

bankovnictví.48 

Poplatky týkající se tohoto účtu jsou uvedeny v tabulce č. 4.4. Poplatek za platební příkaz 

k úhradě či za příkaz k inkasu je za provedení tohoto příkazu pomocí internetového 

bankovnictví.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
48 Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-01-25]. Dostupný z 
WWW: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-produktu- pi-cervenec.pdf>. 
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Tab. č. 4.4 Poplatky u osobního účtu eKonto základ Raiffeisenbank 
    

Transakce v rámci balíčkuPoplatek 
Počet Cena [Kč]

Měsíční poplatek za vedení účtu 1 35,- 
Měsíční poplatek za výpis z účtu – elektronický 1 0,- 
Internetové bankovnictví Ano 35,- 
Platba kartou u obchodníků Neomezené 0,- 

Vlastní 2 0,- Výběr z bankomatů 
Cizí X X 
V rámci stejné Neomezené 0,- Příchozí platba 
Mezibankovní Neomezené 0,- 
V rámci stejné X X Platební příkaz k úhradě 
Mezibankovní X X 
Zřízení Neomezené 0,- 
Změna Neomezené 0,- Příkaz k inkasu 

Zrušení Neomezené 0,- 
Zřízení Neomezené 0,- 
Změna Neomezené 0,- Příkaz SIPO 

Zrušení Neomezené 0,- 
V rámci stejné X X Provedení příkazu k inkasu 
Mezibankovní X X 

Provedení příkazu SIPO X X 

Zdroj:  Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-01-25]. 
Dostupný z WWW: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-
produktu- pi-cervenec.pdf>. Vlastní zpracování. 

 
X – tato služba není součástí eKonta základ a za každou tuto transakci se musí platit poplatek 

Účet eKonto extra 

Ke zřízení účtu eKonto extra je zapotřebí splnit veškeré základní podmínky, které byly 

uvedeny výše, a k tomu ještě jednu z následujících49:  

 součet příchozích plateb za měsíc je min. 20 tisíc,  

 součet příchozích plateb za měsíc je min. 15 tisíc a klient má úvěr ve výši min. 

50 tisíc, 

 součet příchozích plateb za měsíc je min. 15 tisíc a klient má hypotéku min. 

400 tisíc,  

 součet příchozích plateb za měsíc je min. 15 tisíc a klient má úspory v bance 

jsou min. 100 tisíc. 

                                                 
49 Proč eKonto  [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-03-02]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/osobni-finance/bezny-ucet-ekonto/proc-ekonto/>. 
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Díky větším nárokům, které jsou po klientovi požadovány, jsou poplatky u tohoto konta nižší, 

jak ukazuje tabulka č. 4.5. V současné době také Raiffeisenbank při splnění extra podmínek 

připisuje klientům na účet 20 Kč měsíčně jako bonus.  

 
Tab. č. 4.5 Poplatky u osobního účtu eKonto extra Raiffeisenbank 

    
Transakce v rámci balíčkuPoplatek 

Počet Cena [Kč]
Měsíční poplatek za vedení účtu 1 0,- 
Měsíční poplatek za výpis z účtu – elektronický 1 0,- 
Internetové bankovnictví Ano 0,- 
Platba kartou u obchodníků Neomezené 0,- 

Vlastní 2 0,- Výběr z bankomatů 
Cizí X X 
V rámci stejné Neomezené 0,- Příchozí platba 
Mezibankovní Neomezené 0,- 
V rámci stejné X X Platební příkaz k úhradě 
Mezibankovní X X 
Zřízení Neomezené 0,- 
Změna Neomezené 0,- Příkaz k inkasu 

Zrušení Neomezené 0,- 
Zřízení Neomezené 0,- 
Změna Neomezené 0,- Příkaz SIPO 

Zrušení Neomezené 0,- 
V rámci stejné X X Provedení příkazu k inkasu 
Mezibankovní X X 

Provedení příkazu SIPO X X 

Zdroj:  Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-01-25]. 
Dostupný z WWW: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-
produktu- pi-cervenec.pdf>. Vlastní zpracování. 

 
X – tato služba není součástí eKonta extra a za každou tuto transakci se musí platit poplatek 
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5  Poplatky spojené se spořicími účty 

Spořicí účty využívají klienti, kteří mají volné finanční prostředky, chtějí je zhodnotit, avšak 

zároveň je chtějí mít stále k dispozici. Tyto účty nefungují stejně jako běžné účty, ale jsou 

s nimi často propojovány, jelikož mezi nimi bývá úzký vztah. Tato kapitola poskytuje pohled 

na nabídku spořicích účtů a hlavně na jejich zhodnocení. Dále se zaměřuje na podmínky, 

které musí klient splnit pro zřízení a vedení toho účtu, možnosti, jak jej založit a také 

možnosti ovládání účtu.  

5.1 Výběr spořicích účtů 

Nabídka spořicích účtů již není tak široká jako nabídka běžných účtů. Je to dáno hlavně tím, 

že banky nabízejí různé možnosti spoření a zhodnocování úspor, jako např. spořicí účty, 

termínované vklady, životní pojištění nebo různé kombinace těchto spoření. Hlavním 

kritériem pro výběr spořicích účtů do této práce byla okamžitá dispozice naspořených 

finančních prostředků. Stejně jako u běžných účtů i u spořicích účtů jsou veškeré vklady 

na nich ze zákona pojištěny do částky 50 000 EUR. Z úroků ze spořicích účtů se platí 

srážková daň 15 % daň. Tuto daň strhávají a odvádějí samy banky. Vklady klientů na všech 

spořicích účtech, které jsou uvedeny v této práce, kromě eMAXu od mBanky, jsou úročeny 

pásmově. 

5.1.1 mBank – spořicí účty 

mBank nabízí svým klientům 2 typy spořicích účtů a to eMAX a eMAX Plus. Hlavním 

rozdílem je, že k účtu eMAX je možnost vydání karty, kdežto k účtu eMAX Plus tato 

možnost není. Dalším rozdílem jsou různé úrokové sazby u účtů.  

Úroky u těchto účtů jsou počítány z denních zůstatků na účtech. Připisování úroků na účet 

probíhá jednou za měsíc.  

Stejně jako mKonto, tak i spořicí účty si klient může zřídit ve finančním centru, mKiosku, 

přes internet nebo pomocí mLinky.  

EMAX 

K získání tohoto účtu není potřeba mít u mBank sjednán běžný účet. Jeden klient si může 

otevřít až 4 spořicí účty eMAX. Na každém účtu si lze předdefinovat pouze jeden cílový účet 
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(tj. účet, na který si klient posílá peníze ze svého spořicího účtu, když je potřebuje) a tento 

účet může být veden jak v mBance, tak i u jiné banky. Změna tohoto cílového účtu je zdarma. 

Z eMAXu nelze provádět trvalé příkazy či SIPO platby.50 

K tomuto účtu si klient za poplatek 100 Kč může nechat vydat platební kartu, kterou může 

využívat při platbách v obchodech nebo při výběru z bankomatů. Poplatek za platbu 

u obchodníka je 0 Kč. Poplatek za výběr z bankomatu je 35 Kč a to jak z bankomatů v České 

republice, tak i v zahraničí. Převod peněz z eMAXu na mKonto probíhá v reálném čase (tedy 

okamžitě).51 Další informace jsou uvedeny v tabulce č. 5.1. 

 
Tab. č. 5.1 Podmínky ke spořicímu účtu eMAX 

  
Transakce Poplatky 

Zřízení spořicího účtu Zdarma 
Vedení spořicího účtu Zdarma 
Vydání platební karty ke spořicímu účtu Ano, vydání karty: 100 Kč 
Příchozí platba Zdarma 
Ochozí platba Zdarma 
Minimální vklad Bez podmínky minimálního vkladu 
Minimální zůstatek na účtu Bez podmínky minimálního zůstatku 
Úroková sazba 0,65 % p.a. 
Měsíční výpis ze spořicího účtu - elektronický Zdarma 
Zdroje:    EMAX / EMAX Plus [online]. mBank [cit. 2010-06-01]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mbank.cz/osobni/emax/#tabs=0>. 
EMAX / EMAX Plus [online]. mBank. [cit. 2010-06-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/emax/#tabs=2>. Vlastní zpracování. 

 

EMAX Plus 

K získání tohoto účtu není potřeba mít u mBank sjednán běžný účet. Jeden klient si může 

otevřít maximálně 4 spořicí účty eMAX Plus. Na každém účtu si klient může nastavit pouze 

jeden cílový účet a nezáleží na tom, u které banky je tento cílový účet veden. Změna cílového 

účtu je zdarma. První provedení převodu peněz v měsíci na cílový účet je zdarma, každý další 

převod je zpoplatněn částkou 150 Kč. Z tohoto účtu nelze provádět trvalé příkazy ani SIPO 

platby. K účtu eMAX Plus nelze dostat platební kartu.52 Převod peněz ze spořicího 

                                                 
50 EMAX / EMAX Plus [online]. mBank. [cit. 2010-06-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/emax/#tabs=1>. 
51 EMAX / EMAX Plus [online]. mBank. [cit. 2010-06-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/emax/#tabs=0>. 
52 EMAX / EMAX Plus [online]. mBank. [cit. 2010-03-22]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/emax/#tabs=2>. 
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konta eMAX Plus na mKonto probíhá v reálném čase. Poplatky týkající se tohoto účtu jsou 

uvedeny v tabulce 5.2. 

 
Tab. č. 5.2 Podmínky ke spořicímu účtu eMAX Plus 

  
Transakce Poplatky 

Zřízení spořicího účtu Zdarma 
Vedení spořicího účtu Zdarma 
Vydání platební karty ke spořicímu účtu Ne 
Příchozí platba Zdarma 

1. platba v měsíci: zdarma 
Odchozí platba 

Každá další platba: 150 Kč 
Minimální vklad Bez podmínky minimálního vkladu 
Minimální zůstatek na účtu Bez podmínky minimálního zůstatku 

0 – 599 999 Kč: 0,75 % p.a. 
Úrokové sazby 

Nad 600 000 Kč: 1,30 % p.a. 
Měsíční výpis ze spořicího účtu - elektronický Zdarma 

Zdroje:   EMAX / EMAX Plus [online]. mBank. [cit. 2010-06-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/emax/#tabs=0>. 
EMAX / EMAX Plus [online]. mBank. [cit. 2010-06-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/emax/#tabs=1>. Vlastní zpracování. 

5.1.2 Komerční banka – spořicí účty 

Komerční banka nabízí svým klientům v oblasti zhodnocování peněz a spoření několik 

možností, jak dosáhnout zisku, a to termínované vklady, garantované vklady i spořicí konta. 

V oblasti spořicích účtů je na výběr z KB Spořicího konta a KB Top Spořicího konta, které se 

od sebe odlišují hlavně v úrokových sazbách. U obou spořicích účtů jsou úroky počítány 

denně. Připisování úroků však probíhá čtvrtletně. K získání spořicích účtů musí být zájemce 

klientem Komerční banky a využívat některý z balíčků, které jsou popsány u každého 

spořicího účtu.  

KB Spořicí konto 

KB Spořicí konto si může založit na pobočkách Komerční banky každý klient, který má 

založen jeden z následujících balíčků poskytovaných buď Komerční bankou nebo Modrou 

pyramidou stavební spořitelnou: Konto G2, IDEAL konto, Perfekt konto, Extra konto, 

Premium konto, TOP nabídka, Duo konto, Modré konto nebo Modré konto Plus. Přístup ke 

svému spořicímu účtu má klient skrze internetové bankovnictví.53 

                                                 
53 KB Spořící konto [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-22]. Dostupný z WWW:  
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K tomuto kontu Komerční banka nevydává platební kartu. Zároveň dává klientům podmínky, 

které se týkají minimálního zůstatku a minimálního vkladu, které se jsou uvedeny v tabulce 

č. 5.3. 

 
Tab. č. 5.3 Podmínky ke spořicímu účtu KB Spořící konto 

  
Transakce Poplatky 

Zřízení spořicího účtu Zdarma 
Vedení spořicího účtu Zdarma 
Vydání platební karty ke spořicímu účtu Ne 
Příchozí platba Zdarma 
Odchozí platba na účet vedený v KB Zdarma 
Minimální vklad 5 000 Kč 
Minimální zůstatek na účtu 500 Kč 

0 – 50 000 Kč: 2,0 % p.a. 
Úrokové sazby 

Nad 50 000,01 Kč: 0,1 % p.a. 
Měsíční výpis ze spořicího účtu – elektronický Zdarma 

Zdroje:    Sazebník KB pro občany [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-01-15 – 2010-04-10]. 
Dostupný z WWW: <http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/sazebniky/kb-sazebnik-
1.pdf?20100201>. 
Oznámení Komerční banky, a.s. [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-28]. Dostupný 
z WWW: <http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/urokove-sazby/kb-urokove-sazby-
czk.pdf?20100326>. Vlastní zpracování. 

 

KB Top spořicí konto 

Založení KB Top Spořicího konta je také umožněno pouze klientům, kteří využívají jeden 

z následujících balíčků: Konto G2, Perfekt konto, Extra konto, Premium konto, TOP nabídka, 

Duo konto, Modré konto nebo Modré konto Plus. Ovládání konta je pomocí internetového 

bankovnictví.54 

Stejně tak jako u KB Spořicího konta, tak ani u KB Top spořicího konta banka nevydává 

platební kartu a klade si podmínky týkající se minimálního zůstatku a vkladu. Souhrnné 

informace o KB Top spořicím kontu jsou v tabulce č. 5.4. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
<http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/kb_saving_account.shtml>. 
54 KB Top Spořící konto [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-22]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/kb_top_saving_account.shtml>. 
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Tab. č. 5.4 Podmínky ke spořicímu účtu KB Top Spořící konto 
  

Transakce Poplatky 
Zřízení spořicího účtu Zdarma 
Vedení spořicího účtu Zdarma 
Vydání platební karty ke spořicímu účtu Ne 
Příchozí platba Zdarma 
Odchozí platba na účet vedený v KB Zdarma 
Minimální vklad 5 000 Kč 
Minimální zůstatek na účtu 500 Kč 

0 – 99 999 Kč: 1,0 % p.a. 
100 000 – 999 999 Kč: 1,0 % p.a. 
1 000 000 – 4 999 999 Kč: 1,25 % p.a.

Úrokové sazby 

Nad 5 000 000 Kč: 1,5 % p.a. 
Měsíční výpis ze spořicího účtu – elektronický Zdarma 

Zdroje:    Sazebník KB pro občany [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-01-15 – 2010-04-10]. 
Dostupný z WWW: <http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/sazebniky/kb-sazebnik-
1.pdf?20100201>. 
Oznámení Komerční banky, a.s. [online]. c2006 [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/urokove-sazby/kb-urokove-sazby-czk.pdf?20100326>. 
Vlastní zpracování. 

 

5.1.3  Raiffeisenbank – spořicí účty 

V nabídce Raiffeisenbank nalezneme 4 spořicí účty, a to: eKonto Plus, eKonto Flexi, Spořící 

účet Včelička a Efektkonto Prémium. Vzhledem k tomu, že eKonto Flexi je kombinací 

spořícího účtu a termínovaného vkladu a Spořící účet Včelička je určen pro nezletilé děti do 

15 let, byly k porovnávání vybrány spořicí účty eKonto Plus a Efektkonto Prémium.  

eKonto Plus 

Ke zřízení tohoto účtu je nutné, aby žadatel byl klientem Raiffeisenbank a měl zřízen osobní 

účet eKonto. eKonto Plus je možno ovládat přes internet nebo po telefonu. Převod 

ze spořicího účtu na běžný účet a opačně probíhají ihned (bez čekání).55 Úroky z tohoto 

spořicího účtu jsou počítány denně a připisovány jsou v posledním dni každého čtvrtletí. Další 

informace uvádí tabulka č. 4.10.  

 

 

                                                 
55 EKonto Plus [online]. Raiffersenbank. c2008 [cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.rb.cz/osobni-
finance/zhodnocovani-uspor/sporici-ucty/sporici-ucet-ekonto/>. 
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Tab. č. 5.5 Podmínky ke spořicímu účtu RB eKonto Plus 
  

Transakce Poplatky 
Zřízení spořicího účtu Zdarma 
Vedení spořicího účtu Zdarma 
Vydání platební karty ke spořicímu účtu Ne 
Příchozí platba Zdarma 
Odchozí platba 3 Kč 
Minimální vklad Bez podmínky minimálního vkladu 
Minimální zůstatek na účtu Bez podmínky minimálního zůstatku 

0 – 199 999 Kč: 0,5 % p.a. 
200 000 – 499 999 Kč: 0,6 % p.a. 
500 000 – 999 999 Kč: 1,0 % p.a. 
1 000 000 – 49 999 999 Kč: 1,1 % p.a.

Úrokové sazby 

Nad 50 000 000 Kč: 0,01 % p.a. 
Měsíční výpis ze spořicího účtu - elektronický Zdarma 

Zdroje:    Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-01-25]. 
Dostupný z WWW: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-
produktu- pi-cervenec.pdf>. 
Úrokové sazby  [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-01-16]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/o-bance/urokove-sazby/#supk>. Vlastní zpracování. 

 

Efektkonto Prémium 

Založení tohoto spořicího konta není podmíněno tím, že by žadatel musel být klientem 

Raiffeisenbank. Úrokové sazby jsou stejné jako u eKonta Plus. Zároveň lze tento účet 

používat jako jednoduchý běžný účet, jelikož na něj lze přijímat platby i provádět jednorázové 

platební příkazy. A k účtu je možné získat platební kartu.56 Úroky jsou počítány také 

z denních zůstatků na účtu, ale připisovány jsou k poslednímu dni v měsíci. Více v tabulce 

č. 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Efektkonto Prémium [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/osobni-finance/zhodnocovani-uspor/sporici-ucty/sporici-ucet-efektkonto/>. 
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Tab. č. 5.6 Podmínky ke spořicímu účtu RB Efektkonto Prémium 
  
Transakce Poplatky 
Zřízení spořicího účtu Zdarma 
Vedení spořicího účtu Zdarma 
Vydání platební karty ke spořicímu účtu Ano 
Příchozí platba Zdarma 
Odchozí platba 3 Kč 
Minimální vklad Bez podmínky minimálního vkladu 
Minimální zůstatek na účtu Bez podmínky minimálního zůstatku 

0 – 199 999 Kč: 0,5 % p.a. 
200 000 – 499 999 Kč: 0,6 % p.a. 
500 000 – 999 999 Kč: 1,0 % p.a. 
1 000 000 – 49 999 999 Kč: 1,1 % p.a.

Úrokové sazby 

Nad 50 000 000 Kč: 0,01 % p.a. 
Měsíční výpis ze spořicího účtu – elektronický Zdarma 

Zdroje:    Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-03-26]. 
Dostupný z WWW: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-
produktu- pi-cervenec.pdf>. 
Úrokové sazby  [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/o-bance/urokove-sazby/#supk>. Vlastní zpracování. 
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6 Poplatky pojící se s kreditními kartami 

Kreditní karty se vyznačují tím, že držitelé těchto karet neplatí za běžné nákupy nebo výběry 

z bankomatu svými dostupnými peněžními prostředky, ale využívají peníze banky, která jim 

je poskytuje formou úvěru. V současné době se kreditní karty stávají velice populárními a 

banky se mohou přetrhnout v jejich nabízení. Některé banky ke kreditním kartám nabízejí 

různé výhody, jako např. pojištění do zahraničí, pojištění schopnosti splácet nebo výhody 

slevy u různých obchodníků.  

6.1 Výběr kreditních karet 

Každá banka nabízí vždy několik druhů kreditních karet, které se od sebe odlišují buď výší 

úrokové sazby, poplatkem za vydání karty aj. Z každé banky, kterými se zabývá tato práce, 

byly vybrány vždy dvě kreditní karty, které se od sebe významně liší v několika parametrech, 

a to z důvodu, aby byly vidět rozdíly jak u banky samotné, tak i vzájemně mezi bankami.  

K získání kreditní karty je nutné u všech bank splnit dosažení určitého věku (to se v každé 

bance liší), dále musí být žadatel občanem České republiky, nebo zde mít hlášený trvalý 

pobyt a při žádosti se musí žadatel prokázat platným průkazem totožnosti. 

6.1.1 mBank – kreditní karty 

V nabídce mBank lze nalézt 3 varianty kreditních karet, které se od sebe liší ročním 

poplatkem za kartu a úrokovou sazbou. mBank značí své jednotlivé kreditní karty jako 

Tarif 1, Tarif 2 a Tarif 3. Pro tuto práci jsou vybrány karty Tarifu 1 a 3.  

Kreditní kartu může dostat občan starší 18 let. Ve své žádosti o kreditní kartu si zájemce sám 

zvolí výši splátky při použití kreditní karty (a to ve výši 3 – 100 %).57 Žádost lze podat  

on-line, avšak podpis smlouvy musí být proveden ve Finančním centru nebo mKiosku 

mBanky. V současné době existují 4 varianty žádosti, jak získat kreditní kartu mBank, a to:58 

 zrychlená žádost o kreditní kartu podle dosavadní úvěrové historie – uvěrový 

limit je do 25 000 Kč a kreditní karta je určena pro stávající klienty mBank,  

                                                 
57 mKreditky [online]. mBank. [cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/mkreditky/#tabs=1>. 
58 mKreditky [online]. mBank. [cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/mkreditky/#tabs=4>. 
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 žádost na základě doložení příjmů – úvěrový limit je určen po doložení 

potvrzení o příjmu a výpisu z běžného účtu, kreditní kartu mohou získat i 

klienti jiných bank,  

 kreditní karta s předem schváleným úvěrovým limitem – úvěrový limit je do 

200 000 Kč, avšak záleží na době aktuálního používání běžného účtu, 

zůstatcích a obratech, kreditní karta je pro klienty mBank, 

 kreditní karta s limitem na základě posouzení historie účtu v mBank – úvěrový 

limit záleží na době používání běžného účtu, zůstatcích a obratech na něm, 

kreditní karta je určena pouze pro klienty mBank.  

Kreditní karta Tarif 1 

Tato kreditní karta je určena pro klienty, kteří nechtějí platit roční poplatek za kartu, a zároveň 

vědí, že budou splácet dlužnou částku v plné výši. Je zde možnost vydání dodatkové karty (tj. 

další karta, která je určena např. pro člena rodiny, přičemž tato karta je napojena na úvěrový 

účet hlavní karty). Podmínkou pro vydání dodatkové karty je, aby žadatel byl zároveň 

disponentem na mKontu majitele.59 

Bezúročné obdobní se týká pouze bezhotovostních plateb. Pokud je v této době splacen 

čerpaný úvěr v plné výši, pak není účtován úrok. V případě, že do této doby není částka 

splacena nebo klient vybere peníze z bankomatu, pak se počítá úrok ode dne uskutečnění 

transakce.60 

Další informace o kreditní kartě mBanky Tarifu 1 jsou uvedeny v tabulce č. 6.1. 

 

 

 

 

 

                                                 
59 mKreditky [online]. mBank. cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/mkreditky/#tabs=1>. 
60 Otázky a odpovědi (FAQ) [online]. mBank. [cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/pruvodce/faq/index.html?category=111>. 

44 



Tab. č. 6.1 Kreditní karta mBank – Tarif 1 
  

Transakce Poplatek 
Poplatek za vydání v 1. roce platnosti 0 Kč 
Roční poplatek za 2.a další rok platnosti 0 Kč 
Platba kartou u obchodníka 0 Kč 
Výběr z bankomatu 49 Kč 
Poplatek za vedení karty 0 Kč 
Možnost vydání dodatkové karty Ano, max. 2 karty 
Roční úrok 23,8 % p.a. 
Bezúročné období Až 54 dní 
Měsíční výpis z účtu – elektronický 0 Kč 

Zdroje:    Sazebník bankovních poplatků mBank [online]. mBank. [cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/dokumenty/Sazebnik_CZ_DL_1_2010.pdf>. 
Úrokový lístek [online]. mBank. [cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/pruvodce/urokovy_listek/index.html#tabs=4>. Vlastní zpracování. 

Kreditní karta Tarif 3 

Kreditní kartu Tarifu 3 využívají klienti, kteří chtějí nízkou úrokovou sazbu a za to jsou 

ochotni zaplatit roční poplatek za kartu. Výše poplatku je v tabulce č. 6.2. Podmínky 

k dodatkové kartě jsou stejně jako u kreditní karty Tarifu 1.61 Bezúročné obdobní a ostatní 

podmínky, které byly uvedeny v Tarifu 1, jsou stejné i pro Tarif 3.62 

 
Tab. č. 6.2 Kreditní karta mBank – Tarif 3 

  
Transakce Poplatek 

Poplatek za vydání v 1. roce platnosti 590 Kč 
Roční poplatek za 2.a další rok platnosti 590 Kč 
Platba kartou u obchodníka 0 Kč 
Výběr z bankomatu 49 Kč 
Poplatek za vedení karty 0 Kč 
Možnost vydání dodatkové karty Ano, max. 2 karty 
Roční úrok 14,8 % p.a. 
Bezúročné období Až 54 dní 
Měsíční výpis z účtu – elektronický 0 Kč 

Zdroje:    Sazebník bankovních poplatků mBank [online]. mBank. [cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/dokumenty/Sazebnik_CZ_DL_1_2010.pdf>. 
Úrokový lístek [online]. mBank. [cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/pruvodce/urokovy_listek/index.html#tabs=4>. Vlastní zpracování. 

 

                                                 
61 mKreditky [online]. mBank. [cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/osobni/mkreditky/#tabs=1>. 
62 Otázky a odpovědi (FAQ) [online]. mBank. [cit. 2010-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mbank.cz/pruvodce/faq/index.html?category=111>. 
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6.1.2 Komerční banka – kreditní karty 

Komerční banka nabízí dva typy kreditních karet, a to MasterCard a VISA Electron, které 

mohou získat lidé starší 18 let. Účet lze ovládat pomocí internetového i telefonního 

bankovnictví. Podmínkou k vydání kreditní karty je mít založený běžný účet vedený v 

korunách. Klienti, kteří mají běžný účet veden u Komerční banky mohou získat kreditní kartu 

bez prokazování průměrných příjmů. Klienti, kteří nemají běžný účet vedený u Komerční 

banky musí doložit potvrzení o průměrných příjmech za poslední 3 měsíce.63 

MasterCard 

Úvěrový limit se může pohybovat v rozmezí 30 000 – 200 000 Kč. Splátky úvěru probíhají 

pravidelně měsíčně, vždy 1/10 úvěru + úroky (v tabulce č. 6.3 je uveden roční úrok), nebo lze 

úvěr splatit mimořádnými splátkami. Bezúročné období platí pro hotovostní i bezhotovostní 

transakce.64 

Tab. č. 6.3 Kreditní karta MasterCard 
  

Transakce Poplatek 
Poplatek za vydání v 1. roce platnosti 350 Kč 
Roční poplatek za 2.a další rok platnosti 350 Kč 
Správa a vedení účtu 20 Kč/měsíc 
Platba kartou u obchodníka 0 Kč  
Výběr z bankomatu KB 1 %, min. 30 Kč 
Počet vydaných kreditních karet Max. 2 
Roční úrok 19,9 % p.a. 
Bezúročné období Až 45 dní 
Měsíční výpis z účtu – elektronický 0 Kč  
Zdroje:   Kreditní karta MasterCard [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/credit_card_mc.shtml>. 
Komerční banka – sazebník a úrokové sazby [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-31]. 
Dostupný z WWW: <http://www.sazebnik-kb.cz/cs/obcane/karty/kreditni-karty.shtml>. Vlastní 
zpracování. 

VISA Electron 

Úvěrový limit se může nacházet v rozmezí 10 000 – 60 000 Kč. Výše splátek úvěru je jednou 

za měsíc 1/20 úvěru + úroky, nebo mimořádná splátka, která může být až do celkové čerpané 

                                                 
63 Kreditní karta MasterCard [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/credit_card_mc.shtml>. 
64 Kreditní karta MasterCard [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/credit_card_mc.shtml>. 
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sumy úvěru. Stejně jako u předchozí karty platí bezúročné období jak pro hotovostní, tak i pro 

bezhotovostní transakce.65 

 
Tab. č. 6.4 Kreditní karta VISA Electron 

  
Transakce Poplatek 

Poplatek za vydání v 1. roce platnosti 0 Kč 
Roční poplatek za 2.a další rok platnosti 0 Kč 
Správa a vedení účtu 30 Kč/měsíc 
Platba kartou u obchodníka 0 Kč 
Výběr z bankomatu 1 %, min. 30 Kč 
Počet vydaných karet Max. 2 
Roční úrok 21,9 % p.a. 
Bezúročné období Až 45 dní 
Měsíční výpis z účtu – elektronický 0 Kč 

Zdroje:   Kreditní karta VISA Electron [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-31]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/credit_card_visae.shtml>. 
Komerční banka – sazebník a úrokové sazby [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-31]. 
Dostupný z WWW: <http://www.sazebnik-kb.cz/cs/obcane/karty/kreditni-karty.shtml>. Vlastní 
zpracování. 

6.1.3 Raiffeisenbank – kreditní karty 

Raiffeisenbank nabízí kreditní karty: VISA Extra, VISA Classic, Animal Life a VISA Gold. 

Dále pak poskytuje kreditní karty s věrnostním programem Exclusiv. Pro tuto práci byly 

vybrány pouze kreditní karty VISA Classic a Animal Life, které se od sebe liší kreditním 

limitem karty a měsíčním poplatkem.  

Oproti jiným bankám může kreditní kartu od Raiffeisenbank získat až občan starší 21 let, 

jehož pravidelný čistý příjem přesahuje 12 000 Kč. Při podávání žádosti musí předložit 

doklad o příjmu.66 

VISA Classic 

K získání kreditní karty nemusí mít zájemce založen běžný účet u Raiffeisenbank. Maximální 

výše limitu kreditní karty je 150 000 Kč. Měsíční poplatek za vedení karty se účtuje, pokud 

                                                 
65 Kreditní karta VISA Electron [online]. Komerční banka. c2006 [cit. 2010-03-31]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/credit_card_visae.shtml>. 
66 Karta Animal Life [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-03-31]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/osobni-finance/kreditni-karty/jak-funguji-karty/karta-animal-life/>. 
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v předchozím měsíci byl bezhotovostní obrat nižší než 3 000 Kč. Pokud byl bezhotovostní 

obrat vyšší než 3 000 Kč, pak je vedení karty zdarma.67 

Bezúročné období se týká pouze bezhotovostních transakcí. Z hotovostních transakcí se 

počítá úrok ode dne čerpání finanční částky.68 

 
Tab. č. 6.5 Kreditní karta VISA Classic 

  
Transakce Poplatek 

Poplatek za vydání v 1. roce platnosti 0 Kč 
Roční poplatek za 2.a další rok platnosti 0 Kč 
Platba kartou u obchodníka 0 Kč 
Výběr z bankomatu RB 50 Kč 
Měsíční poplatek za vedení karty 0 Kč /35 Kč 
Možnost vydání dodatkové karty Ano 
Roční úrok 22,68 % p.a. 
Bezúročné období Až 45 dní 
Měsíční výpis z účtu – na internetu 0 Kč 
Zdroje:   Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-01-25]. 

Dostupný z WWW: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-produktu- 
pi-cervenec.pdf>. 
Přehledová tabulka karet [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-03-31]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/osobni-finance/kreditni-karty/doplnkove-informace/prehledova-tabulka-karet/>. 
Vlastní zpracování. 

 

Animal Life 

Bezúročné období se také týká jen bezhotovostních transakcí, jako u kreditní karty VISA 

Classic. Jako jednu z výhod uvádí Raiffeisenbank nejen vysoký kreditní limit karty (který je 

až 500 000 Kč69), ale i její originální design. Poplatky za tuto kartu jsou uvedeny v tabulce 

č. 6.6. 

 

 

 

                                                 
67 Přehledová tabulka karet [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-03-31]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/osobni-finance/kreditni-karty/doplnkove-informace/prehledova-tabulka-karet/>. 
68 Jak probíhá úročení [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-03-31]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/osobni-finance/kreditni-karty/doplnkove-informace/prubeh-uroceni/>. 
69 Karta Animal Life [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-03-31]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/osobni-finance/kreditni-karty/jak-funguji-karty/karta-animal-life/>. 
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Tab. č. 6.6 Kreditní karta Animal Life 
  

Transakce Poplatek 
Poplatek za vydání v 1. roce platnosti 0 Kč 
Roční poplatek za 2.a další rok platnosti 0 Kč 
Platba kartou u obchodníka 0 Kč 
Výběr z bankomatu RB 50 Kč 
Měsíční poplatek za vedení karty 45 Kč 
Možnost vydání dodatkové karty Ano 
Roční úrok 22,68 % p.a. 
Bezúročné období Až 45 dní 
Měsíční výpis z účtu – na internetu 0 Kč 

Zdroje:    Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-01-25]. 
Dostupný z WWW: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-produktu- 
pi-cervenec.pdf>. 
Přehledová tabulka karet [online]. Raiffeisenbank. c2008 [cit. 2010-03-31]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rb.cz/osobni-finance/kreditni-karty/doplnkove-informace/prehledova-tabulka-karet/>. 
Vlastní zpracování. 
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7 Vícekriteriální hodnocení 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením bankovních produktů, které byly popsány 

v předcházejících kapitolách, spolu s bližšími informacemi o nich. U každého produktu jsou 

vybrána určitá kritéria, kterým jsou přiřazeny různé váhy. Pomocí vícekriteriálního hodnocení 

je pak určeno pořadí výhodnosti produktů a následně jsou pak vybrány nejvýhodnější 

produkty pro klienta.  

Aby byl výběr kritérií u jednotlivých produktů nezaujatý, bylo osloveno 10 lidí, kteří mají již 

delší dobu založen běžný účet u různých bank v České republice, aktivně jej užívají a dále 

využívají nebo využívali kreditní kartu, a tudíž mají zkušenosti s používáním bankovních 

produktů. Tito lidé odpovídali na otázky, které se týkaly běžných účtů, spořicích účtů 

a kreditních karet. Na základě jejich odpovědí byla vybrána kritéria pro porovnání bankovních 

produktů a zároveň byly stanoveny váhy.  

Banky často mění výši svých bankovních poplatků. Proto je vícekriteriální hodnocení v této 

práci provedeno ke dni 8.6.2010.  

7.1 Vícekriteriální hodnocení běžných účtů 

V této kapitole jsou zhodnoceny běžné účty. Jelikož kritérií, podle kterých lze porovnávat 

běžné účty, je mnoho, bylo na základě průzkumu zjištěno, které transakce jsou lidmi nejvíce 

využívány a 5 nejčastějších odpovědí bylo vybráno jako kritéria pro porovnání běžných účtů. 

Tato kritéria a jejich jednotlivé váhy jsou uvedeny v tabulce č. 7.1. Údaje v ní uvedené jsou 

z kapitoly č. 4. U výběru z bankomatu banky, kde je veden účet, je předpokládáno, že byl 

překročen počet výběrů, které banky nabízejí ve svých balíčcích. 

 

 

 

 

 

50 



Tab. č. 7.1 Kritéria hodnocení běžných účtů a jejich váhy 

       

Kritérium 
mBank
mKonto

KB 
IDEAL 
konto 

KB 
Extra 
konto 

RB 
eKonto 
základ 

RB 
eKonto 
extra 

Váhy 

Měsíční poplatek za vedení 
účtu 

0,- 22,- 125,- 35,- 0,- 0,38 

Výběr z bankomatu své 
banky 35,- 5,- 0,- 9,90 9,90 0,16 

Výběr z bankomatu jiné 
banky 

0,- 35,- 35,- 39,90 9,90 0,12 

Provedení příkazu k inkasu - 
mezibankovní 

0,- 7,- 0,- 3,- 3,- 0,12 

Příchozí platba z jiné banky 0,- 7,- 0,- 0,- 0,- 0,22 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 – mBank nemá své vlastní bankomaty, a tudíž klienti mohou využívat pouze bankomaty 

ostatních bank. Proto v kritériu „Výběr z bankomatu své banky“ byl zařazen poplatek, který si 

banka účtuje pří překročení limitu počtu výběrů z cizích bankomatů.  

Pro výběr nejvýhodnějšího běžného účtu byla zvolena aditivní metoda. Tato metoda je jednou 

z nejpoužívanějších metod při vybírání z více variant, slouží-li k porovnání více kritérií. Mezi 

výhody této metody patří její jednoduchost a transparentnost.70 

Detailní postup určení pořadí jednotlivých běžných účtů pomocí aditivní metody je uveden 

v příloze G. Konečné pořadí běžných účtů je v tabulce č. 7.2.  

 
Tab. č. 7.2 Pořadí běžných účtů

   
Běžný účet Užitek Pořadí 

mBank – mKonto 0,84 2.
KB – Ideal konto 0,464 5.
KB Extra konto 0,514 4.
RB eKonto základ 0,677 3.
RB eKonto extra 0,873 1.

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                                 
70 ROUDNÝ, R., VÍŠEK, O. Základy manažerského rozhodování. 2009. 
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Nejvýhodnějším účtem pro klienta se stal účet eKonto extra od Raiffeisenbank. V těsném 

závěsu se na druhém místě umístil účet mKonto od mBank. Rozdíl ve velikosti užitku mezi 

těmito dvěma účty je minimální. S větším odstupem následuje účet eKonto základ 

od Raiffeisenbank. Na posledních dvou místech se umístily účty Ideal konto a Extra konto – 

 oba od Komerční banky.  

Je třeba však dodat, že se jedná o posouzení nejvýhodnějšího účtu, který bral v úvahu jen 

několik kritérií. Dále je třeba zdůraznit, že založení eKonta extra od Raiffeisenbank je 

podmíněno podmínkami, které byly uvedeny v kap. 4.3.  

7.2 Vícekriteriální hodnocení spořicích účtů 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením spořicích účtů. U spořicích účtů již není tolik kritérií, 

podle kterých lze porovnávat jednotlivé z nich, jako u běžných účtů. Důležitými kritérii pro 

klienty, které se zároveň staly kritérii pro hodnocení, uvádí tabulka č. 7.3 spolu s vahami, jaké 

kritéria mají. Informace v tabulce jsou z kapitoly č. 5.  

 
Tab. č. 7.3 Kritéria hodnocení spořicích účtů a jejich váhy 

        

Kritérium 
mBank 
eMAX 

mBank
eMAX 

Plus 

KB 
Spořící 
konto 

KB 
Top 

spořící 
konto 

RB 
eKonto 

Plus 

RB 
eKonto 
Prémiu

m 

Váhy 

Odchozí platba 0,- 0/150,- 0,- 0,- 3,- 3,- 0,13 
Minimální vklad 0,- 0,- 5 000,- 5 000,- 0,- 0,- 0,14 
Minimální zůstatek 0,- 0,- 500,- 500,- 0,- 0,- 0,20 
Úrok 0 – 50 000 Kč 0,65 % 0,75 % 2,00 % 1,00 % 0,05 % 0,05 % 0,28 
Úrok 100 000 – 200 000 Kč 0,65 % 0,75 % 0,01 % 1,00 % 0,05 % 0,05 % 0,25 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Detailní postup určení pořadí spořicích účtů pomocí aditivní metody je uvedeno v příloze H. 

Konečné pořadí spořicích účtů je v tabulce č. 7.4.  
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Tab. č. 7.4 Pořadí spořicích účtů 

   
Spořicí účet Suma užitků Pořadí 

mBank eMAX 0,7193 2. 
mBank eMAX Plus 0,7583 1. 
KB Spořící konto 0,41 4. 
KB Top spořící konto 0,5172 3. 
RB eKonto Plus 0,35 5. – 6. 
RB eKonto Prémium 0,35 5. – 6. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejlepší variantou mezi spořicími účty je spořicí účet eMAX Plus, který nabízí mBanka. 

Za ním následuje eMAX od téže banky. S jistým odstupem se na třetím místě umístilo Top 

spořicí konto od Komerční banky a dále za ním Spořicí konto rovněž od Komerční banky. 

Nejnižší užitek poskytují shodně spořicí účty od Raiffeisenbank, a to eKonto Plus a eKonto 

Prémium.  

Zde je potřeba říci, že mezi nejdůležitější kritéria, patří úrok na spořicích účtech. Tento úrok 

ale banky často mění, tudíž výhodnost spořicích účtů mezi bankami se často mění s ním.  

7.3 Vícekriteriální hodnocení kreditních karet 

Posledními bankovními produkty, které jsou v této kapitole hodnoceny, jsou kreditní karty. 

Kritérií, podle kterých lze kreditní karty porovnávat, je několik. Rozhodující kritéria podle 

klientů jsou v tabulce č. 7.5, která čerpá z kapitoly č. 6.  

 
Tab. č. 7.5 Kritéria hodnocení kreditních karet a jejich váhy 

        

Kritérium 
mBank 
Tarif 1 

mBank
Tarif 3 

KB 
Master
Card 

KB 
VISA 

Electron

RB 
VISA 

Classic 

RB 
Animal 

Life 
Váhy 

Výběr z bankomatu 49,- 49,- 30,-/1 % 30,-/1 % 50,- 50,- 0,07 
Max. bezúročné období 54 dní 54 dní 45 dní 45 dní 45 dní 45 dní 0,19 
Roční úrok 23,8 % 14,8 % 19,9 % 21,9 % 22,68 % 22,68 % 0,23 
Roční poplatek za kartu 0,- 590,- 350,- 0,- 0,- 0,- 0,32 
Poplatek za vedení karty 0,- 0,- 20,- 30,- 0,-/35,- 45,- 0,19 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

53 



Podrobný popis určení užitků a následně pořadí výhodnosti jednotlivých kreditních karet je 

uveden v příloze I. Pořadí kreditních karet udává tabulka č. 7.6. 

Tab. č. 7.6 Pořadí kreditních karet
   

Kreditní karta Užitek Pořadí 
mBank Tarif 1 0,704 1.
mBank Tarif 3 0,614 2.
KB MasterCard 0,408 5.
KB VISA Electron 0,501 4.
RB VISA Classic 0,538 3.
RB Animal Life 0,348 6.

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na prvním místě dle výhodnosti pro klienty je kreditní karta Tarif 1 od mBank. Jako druhá 

nejlepší podle aditivní metody vyšla od stejné banky karta Tarif 3. Následuje kreditní karta 

VISA Classic od Raiffeisenbank. S ne moc velkým odstupem oproti 3. místu se na čtvrtém 

místě umístila kreditní karta MasterCard od Komerční banky, kterou v těsném závěsu 

následuje VISA Electron od stejné banky. Na posledním místě je kreditní karta Animal Life 

od Raiffeisenbank, která má daleko menší užitek od předchozích míst.  

7.4 Pořadí bank 

Nyní, když jsou známa jednotlivá pořadí produktů, není jistě od věci zjistit, jaké pořadí mají 

banky mezi sebou celkově. K tomu poslouží aritmetický průměr, který se spočítá ze všech 

pořadí, které jednotlivé banky obsadily, a vydělí se počtem produktů, které byly porovnávány. 

Výsledky udává tabulka č. 7.7.  

 
Tab. č. 7.7 Celkové pořadí bank 

   
Banka Aritmetický průměr Pořadí 

mBank (2+2+1+1+2)/5 = 1,6 1. 
Komerční banka (5+4+4+3+5+4)/6 = 4,16 3. 
Raiffeisenbank (3+1+5+6+3+6)/6 = 4 2. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkovým vítězem se stala mBanka. Na druhém místě je Raiffeisenbank. I když tato banka 

nabízí svým klientům nejvýhodnější běžný účet, ostatní její produkty nejsou natolik výhodné, 
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aby jí vynesly na první místo v hodnocení této práce. Na posledním místě je Komerční banka. 

Ta sice ani s jedním svým produktem nezískala první místo. Na straně druhé je vidět, že její 

produkty jsou vyvážené, jelikož pořadí jejích umístění byla skoro u všech produktů stejná. 

Oproti Raiffeisenbank, která má sice nejvýhodnější běžný účet, ale oba její spořicí účty 

skončily na posledním místě. Z tohoto je jasné, že své klienty Raiffeisenbank bude lákat na 

výhodný běžný účet a ne na spořicí účet.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo získání informací o bankovních produktech, které nabízí 

mBank, Komerční banka a Raiffeisenbank, a jejich komparace za účelem vybrání 

nejvýhodnějšího produktu pro klienta od výše zmíněných bank.  

První dvě kapitoly se zabývaly teoretickou částí, která byla nezbytná pro pochopení kapitol 

následujících zabývajících se praktickým zkoumáním bank. Třetí kapitola shrnula základní 

údaje o mBank, Komerční bance a Raiffeisenbank. Čtvrtá kapitola poskytla širší pohled na 

běžné účty. V páté kapitole byly popsány spořicí účty spolu s dalšími informacemi. A šestá 

kapitola pojednávala o kreditních kartách, jejích úrocích atd. Poslední kapitola by se dala 

nazvat nejzajímavější, jelikož v ní byly pomocí vícekriteriálního hodnocení vyhodnoceny 

bankovní produkty a určeno jejich pořadí.  

Nejvýhodnější běžný účet nabízí Raiffeisenbank s názvem eKonto extra. Druhým 

nejvýhodnějším běžným účtem je mKonto od mBank. Vzhledem k tomu, že oba účty jsou 

nabízeny s nulovým poplatkem za jejich vedení, myslím si, že všechny banky by se měly 

zaměřit na tento poplatek, a co nejvíce jej snížit. Dle mého názoru je to totiž poplatek, který 

klienta zajímá jako první a následně teprve zjišťuje poplatky ostatní.  

Nejvýhodnějším spořicím účtem je spořicí účet eMAX Plus od mBanky. Hlavním kritériem u 

tohoto produktu je jistě výnos, který banka nabízí. Proto jako doporučení pro banky by mělo 

být tento úrok zvýšit, pokud chtějí získat více klientů. Je však jasné, že to se lépe říká, než 

uvádí do praxe. Další možností jak si udržet klienty může být např. nepožadování 

minimálního zůstatku.  

mBank zároveň nabízí i nejvýhodnější kreditní kartu s názvem Tarif 1. Při hodnocení 

kreditních karet byly rozdíly v umístění na prvních třech místech minimální. A díky malé 

změně mohlo být pořadí zcela jiné. Zde by si banky měly dát pozor na výši ročního poplatku 

za vydání karty, jelikož kreditní karty slouží mnoha lidem jen jako finanční rezerva na „horší 

časy“, a tudíž vysoké roční poplatky je mohou od zřízení tohoto bankovního produktu odradit.  

Ani jedna banka se neumístila v každém hodnocení na prvním místě. Ale žádná z bank také 

neskončila se všemi svými produkty na posledním místě. Jinak řečeno, žádná banka nenabízí 

všechny své produkty výhodněji oproti ostatním bankám a zároveň žádná banka nenabízí jen 

drahé produkty, díky kterým by se dala nazvat „drahou bankou“.  
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Bankovní poplatky a podmínky, které jsou nutné pro získání některého produktu, jsou 

v současnosti velice diskutovaným tématem. A jak z této práce vyplývá, rozdíly v nich jsou 

veliké. Na závěr je třeba říci, že všechny banky, které byly v této práci zkoumány, oznámily, 

že ve 3. čtvrtletí roku 2010 budou zvyšovat poplatky. A to i mBank, která na trh vstupovala 

jako „banka bez poplatků“, oznámila, že její podmínky se do značné míry změní, a chystá 

zavést např. poplatky týkající se výběru z bankomatu nebo omezit počet platebních příkazů 

prováděných zdarma. Nulové poplatky mohly být pouze marketingovým trikem, aby mBank 

přilákala rychleji nové klienty – což se jí povedlo. Hlavním důvodem však, kterým mBank 

odůvodňuje zvýšení poplatků, je využívání jejích služeb nepoctivými klienty, kteří si např. 

nechávali ke svým běžným účtům zřídit doplňkové karty, a tím získávali k účtu dvojnásobný 

počet výběrů z bankomatů zdarma, než který měli pouze s jednou kartou. Právě tomu mají 

poplatky zabránit.  

Zpráva o zvýšení bankovních poplatků jistě nepotěšila řadu klientů. A jen těžko říct, jak se 

zachovají. Jestli zůstanou u stávajících bank nebo se rozhodnou banku změnit za některou 

z těch, které bankovní poplatky pro tuto chvíli ponechávají stejné. Na trhu jsou i jiné banky, 

které nyní nabízejí nízké či nulové poplatky za bankovní produkty. Je možné, že např. mBank 

bude spoléhat na to, že klientům se nebude chtít opět měnit banku, a tudíž u ní zůstanou, 

i když budou muset zaplatit poplatky, které do té doby platit nemuseli.  
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Příloha A Seznam mKiosků a finančních center banky mBank 

 
Finanční centra: Anglická 8, 120 00 Praha 2 
 Hvězdova 2a/1689, 140 00 Praha 4 
 Vinohradská 938/37, 130 00 Praha 3 
 Joštova 6, 602 00, Brno 
 Masarykova 37, 602 00, Brno 
 Chelčického 733/28, 500 02, Hradec Králové 
 Pražská 893, 460 01, Liberec 
 Zámecká 1507/15, 702 00, Ostrava 
 Sady 5. května 57, 301 00, Plzeň 
 Dlouhá 5617, 760 01, Zlín 
 
MKiosky: Náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město 
 Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 – Chodov 
 Veselská 663, 190 00 Praha 9 – Letňany 
 U Slavie 1527, 100 00 Praha 10 Vršovice 
 Skandinávská 128/2, 619 00 Brno 
 Hradecká 40, 621 00 Brno - Ivanovice 
 Brněnská 1825/23a, 500 03 Hradec Králové 
 Růžodol 1, 460 01 Liberec 
 Novinářská 6a, 702 00 Ostrava 
 Rudná 3114/114, Ostrava - Zábřeh 
 Chotíkov 385 17 Chotíkov u Plzně 
 3. května 1170, 763 02 Zlín - Malenovice 
 České Vrbné 2360, 370 11 České Budějovice  
 Pražská 39/248, 779 00 Olomouc 
 Tyršova 869, 400 04 Ústí nad Labem- Trmice 
 
 
 



Příloha B Poplatky u osobního účtu mKONTO banky mBank 
      

Transakce v rámci balíčku Transakce mimo balíčekPoplatek 
Počet Cena [Kč] 1 transakce Cena [Kč]

Zřízení účtu X 0,- X X
Měsíční poplatek za vedení účtu X 0,- X X

Zaslaný poštou X X X 30,-Měsíční poplatek za výpis z účtu 
Elektronický 1 0,- X X

Telefonní bankovnictví Ano 0,- X X
Internetové bankovnictví Ano 0,- X X
Platba kartou u obchodníků Neomezené 0,- X X

Vlastní X X X XVýběr z bankomatů 
Cizí 3 0,- X 35,-
V rámci stejné banky Neomezené 0,- X XPříchozí platba 
Mezibankovní Neomezené 0,- X X
V rámci stejné banky Neomezené 0,- X XPlatební příkaz k úhradě 
Mezibankovní Neomezené 0,- X X
Zřízení Neomezené 0,- X X
Změna Neomezené X X XPříkaz k inkasu 

Zrušení Neomezené 0,- X X
Zřízení Neomezené 0,- X X
Změna Neomezené X X XPříkaz SIPO 

Zrušení Neomezené 0,- X X
V rámci stejné banky Neomezené 0,- X XProvedení příkazu k inkasu 
Mezibankovní Neomezené 0,- X X

Provedení příkazu SIPO Neomezené 0,- X X
Vklad peněz na pobočce Nelze X X X
Roční poplatek za kartu X X X 0,-
Poplatek za zrušení účtu X 0,- X X



Příloha C Poplatky u osobního účtu IDEAL konto Komerční banky 
      

Transakce v rámci balíčku Transakce mimo balíčekPoplatek 
Počet Cena [Kč] 1 transakce Cena [Kč]

Zřízení účtu X 0,- X X
Měsíční poplatek za vedení účtu X 22,- X X

Zaslaný poštou 1 20,- X XMěsíční poplatek za výpis z účtu 
Elektronický Ne X X X

Telefonní bankovnictví Ne X X X
Internetové bankovnictví Ne X X X
Platba kartou u obchodníků Neomezené 0,- X X

Vlastní 1 0,- X 5,-Výběr z bankomatů 
Cizí X X X 35,-
V rámci stejné banky X X X 5,-Příchozí platba 
Mezibankovní X X X 7,-
V rámci stejné banky X X X 6,-Platební příkaz k úhradě 
Mezibankovní X X X 8,-
Zřízení Neomezené* 0,- X 39,-
Změna X X X 39,-Příkaz k inkasu 

Zrušení Neomezené 0,- X X
Zřízení Neomezené* 0,- X 39,-
Změna X X X 39,-Příkaz SIPO 

Zrušení Neomezené 0,- X X
V rámci stejné banky X X X 5,-Provedení příkazu k inkasu 
Mezibankovní X X X 7,-

Provedení příkazu SIPO X X X 5,-
Vklad peněz na pobočce Neomezené 0,- X X
Roční poplatek za kartu X X X 0,-
Poplatek za zrušení účtu X 0,- X X
* 3 měsíce po založení běžného účtu si majitel může neomezeně zadat trvalé příkazy, SIPO a inkaso, poté je zpoplatněno. 
Pozn.: Ceny za transakce uvedené mimo balíček jsou uvedeny, jsou-li provedeny na pobočce banky.  



Příloha D Poplatky u osobního účtu Extra konto Komerční banky 
      

Transakce v rámci balíčku Transakce mimo balíčekPoplatek 
Počet Cena [Kč] 1 transakce Cena [Kč]

Zřízení účtu X 0,- X X
Měsíční poplatek za vedení účtu X 125,- X X

Zaslaný poštou 1 0,- X XMěsíční poplatek za výpis z účtu 
Elektronický 1 0,- X X

Telefonní bankovnictví Ano X X X
Internetové bankovnictví Ano X X X
Platba kartou u obchodníků Neomezené 0,- X X

Vlastní Neomezeně 0,- X XVýběr z bankomatů 
Cizí X X X 35,-
V rámci stejné banky Neomezené 0,- X 0,-Příchozí platba 
Mezibankovní Neomezené 0,- X 0,-
V rámci stejné banky Neomezené 0,- X XPlatební příkaz k úhradě 
Mezibankovní Neomezené 0,- X X

Příkaz k inkasu Zřízení Neomezené* 0,- X X
 Změna Neomezené* 0,- X X
 Zrušení Neomezené 0,- X X
Příkaz SIPO Zřízení Neomezené* 0,- X X
 Změna Neomezené* 0,- X X
 Zrušení Neomezené 0,- X X

V rámci stejné banky Neomezené 0,- X XProvedení příkazu k inkasu 
Mezibankovní Neomezené 0,- X X

Provedení příkazu SIPO X X X 5,-
Vklad peněz na pobočce Neomezené 0,- X X
Roční poplatek za kartu X X X X
Poplatek za zrušení účtu X 0,- X X
* 3 měsíce po založení běžného účtu si majitel může neomezeně zadat trvalé příkazy, SIPO a inkaso, poté je zpoplatněn
 



Příloha E Poplatky u osobního účtu eKonto základ Raiffeisenbank 
      

Transakce v rámci balíčku Transakce mimo balíčekPoplatek 
Počet Cena [Kč] 1 transakce Cena [Kč]

Zřízení účtu X 0,- X X
Měsíční poplatek za vedení účtu X 35,- X X

Zaslaný poštou 1 0,- X XMěsíční poplatek za výpis z účtu 
Elektronický X X X X

Telefonní bankovnictví X X
Internetové bankovnictví 

Ano 35,- 
X X

Platba kartou u obchodníků Neomezené 0,- X X
Vlastní 2 0,- X 9,90Výběr z bankomatů 
Cizí 0 X X 39,90
V rámci stejné banky Neomezené 0,- X XPříchozí platba 
Mezibankovní Neomezené 0,- X X
V rámci stejné banky X X X 3,-Platební příkaz k úhradě 
Mezibankovní X X X 3,-
Zřízení Neomezené 0,- X X
Změna Neomezené 0,- X XPříkaz k inkasu 

Zrušení Neomezené 0,- X X
Zřízení Neomezené 0,- X X
Změna Neomezené 0,- X XPříkaz SIPO 

Zrušení Neomezené 0,- X X
V rámci stejné banky X X X 3,-Provedení příkazu k inkasu 
Mezibankovní X X X 3,-

Provedení příkazu SIPO X X X 3,-
Vklad peněz na pobočce X X X 10,-
Roční poplatek za kartu X X X 276,-
Poplatek za zrušení účtu X 0,- X X
Pozn.: Ceny za transakce uvedené mimo balíček jsou uvedeny, jsou-li provedeny pomocí internetového bankovnictví. 
 



Příloha F Poplatky u osobního účtu eKonto extra Raiffeisenbank 
      

Transakce v rámci balíčku Transakce mimo balíčekPoplatek 
Počet Cena [Kč] 1 transakce Cena [Kč]

Zřízení účtu X 0,- X X
Měsíční poplatek za vedení účtu X 0,- X X

Zaslaný poštou 1 0,- X XMěsíční poplatek za výpis z účtu 
Elektronický X X X X

Telefonní bankovnictví X X
Internetové bankovnictví 

Ano 0,- 
X X

Platba kartou u obchodníků Neomezené 0,- X X
Vlastní 2 0,- X 9,90Výběr z bankomatů 
Cizí 0 X X 9,90
V rámci stejné banky Neomezené 0,- X XPříchozí platba 
Mezibankovní Neomezené 0,- X X
V rámci stejné banky X X X 3,-Platební příkaz k úhradě 
Mezibankovní X X X 3,-
Zřízení Neomezené 0,- X X
Změna Neomezené 0,- X XPříkaz k inkasu 

Zrušení Neomezené 0,- X X
Zřízení Neomezené 0,- X X
Změna Neomezené 0,- X XPříkaz SIPO 

Zrušení Neomezené 0,- X X
V rámci stejné banky X X X 3,-Provedení příkazu k inkasu 
Mezibankovní X X X 3,-

Provedení příkazu SIPO X X X 3,-
Vklad peněz na pobočce X X X 10,-
Roční poplatek za kartu X X X 0,-
Poplatek za zrušení účtu X 0,- X X
Pozn.: Ceny za transakce uvedené mimo balíček jsou uvedeny, jsou-li provedeny pomocí internetového bankovnictví. 



Příloha G – Přesný postup výpočtu pomocí aditivní metody při zjišťování 

nejvýhodnějšího běžného účtu pro klienta 

Kritéria pro užití aditivní metody byla zvolena tato:  

 měsíční poplatek za vedení účtu – K1,  

 výběr z bankomatu banky, u které je veden účet – K2, 

 výběr z bankomatu jiné banky, než u které je veden účet – K3, 

 provedení příkazu k inkasu do jiné banky, než u které je veden účet – K4,  

 příchozí platba z jiné banky, než u které je veden účet – K5.  

 

Srovnání údajů k použití aditivní metody 
       
 Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 
 Váhy 0,38 0,16 0,12 0,12 0,22 
mBank – mKonto 0,- 35,- 0,- 0,- 0,- 
KB – Ideal konto 22,- 5,- 35,- 7,- 7,- 
KB Extra konto 125,- 0,- 35,- 0,- 0,- 
RB eKonto základ 35,- 9,90 39,90 3,- 0,- 
RB eKonto extra 

Hodnoty 
kritérií 

0,- 9,90 9,90 3,- 0,- 
Horní hranice – H 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 
Dolní hranice – D 125,- 35,- 39,90 7,- 7,- 

 

Nyní se z údajů, které jsou v předešlé tabulce, vypočítá pomocná normalizovaná kriteriální 

matice, podle vzorce:  
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Normalizovaná kriteriální matice 
      

 ui1 ui2 ui3 ui4 ui5 
U1j 1 0 1 1 1 
U2j 0,82 0,86 0,12 0 0 
U3j 0 1 0,12 1 1 
U4j 0,72 0,72 0 0,57 1 
U5j 1 0,72 0,75 0,57 1 

 

 
Tato normalizovaná kriteriální matice se vynásobí vahami.  

 



0,38 * ui1 0,16 * ui2 0,12 * ui3 0,12 * ui4 0,22 * ui5 Suma 
0,38 0 0,12 0,12 0,22 0,84 

0,312 0,138 0,014 0 0 0,464 
0 0,16 0,014 0,12 0,22 0,514 

0,274 0,115 0 0,068 0,22 0,677 
0,38 0,115 0,09 0,068 0,22 0,873 

 

Nyní se seřadí jednotlivé běžné účty podle součtu jejich užitků.  

Pořadí běžných účtů
   

Běžný účet Užitek Pořadí 
mBank – mKonto 0,84 2.
KB – Ideal konto 0,464 5.
KB Extra konto 0,514 4.
RB eKonto základ 0,677 3.
RB eKonto extra 0,873 1.

 

Nejvýhodnější běžný účet podle zvolených kritérií je eKonto extra od Raiffeisenbank. 



Příloha H – Přesný postup výpočtu pomocí aditivní metody při zjišťování 

nejvýhodnějšího spořicího účtu pro klienta  

Kritéria, která vedou k určení nejvýhodnějšího spořicího účtu, jsou tato: 

 odchozí platba v rámci stejné banky – K1,  

 minimální vklad – K2,  

 minimální zůstatek – K3,  

 zhodnocení vkladu, který je v rozmezí 0 – 50 000 – K4,  

 zhodnocení vkladu, který je v rozmezí 100 000 – 200 000 – K5. 

 

Údaje o jednotlivých spořicích účtech a kritériích jsou v tabulce. První tři kritéria v hodnocení 

jsou minimalizační, poslední dvě kritéria jsou maximalizační. 

 

Srovnání údajů k použití aditivní metody 
       
 Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 
 Váhy 0,13 0,14 0,20 0,28 0,25 
mBank eMAX 0,- 0,- 0,- 0,65 % 0,65 % 
mBank eMAX Plus 0,-  0,- 0,- 0,75 % 0,75 % 
KB Spořící konto 0,- 5 000,- 500,- 2,00 % 0,01 % 
KB Top spořící konto 0,- 5 000,- 500,- 1,00 % 1,00 % 
RB eKonto Plus 3,- 0,- 0,- 0,05 % 0,05 % 
RB eKonto Prémium 

Hodnoty 
kritérií 

3,- 0,- 0,- 0,05 % 0,05 % 
Horní hranice – H 0,- 0,- 0,- 2,00 % 1,00 % 
Dolní hranice – D 3,- 5 000,- 500,- 0,05 % 0,01 % 

 

 poplatek za odchozí platbu u spořicího účtu eMAX Plus je 0 Kč za první převod v měsíci 

a 150 Kč za každý další převod v měsíci. Jelikož spořicí účty slouží spíše jako rezerva než 

k běžnému užívání, je při porovnání bráno, že převod ze spořicího účtu je max. 1 v měsíci.  

 

Normalizovaná kriteriální matice 
      
 ui1 ui2 ui3 ui4 ui5 

U1j 1 1 1 0,31 0,65 
U2j 1 1 1 0,36 0,75 
U3j 1 0 0 1 0 
U4j 1 0 0 0,49 1 
U5j 0 1 1 0 0,04 
U6j 0 1 1 0 0,04 

 

 



Normalizovaná kriteriální matice vynásobená vahami 
      

0,13 * ui1 0,14 * ui2 0,20 * ui3 0,28 * ui4 0,25 * ui4 Suma 
0,13 0,14 0,20 0,0868 0,1625 0,7193 
0,13 0,14 0,20 0,1008 0,1875 0,7583 
0,13 0 0 0,28 0 0,41 
0,13 0 0 0,1372 0,25 0,5172 

0 0,14 0,20 0 0,01 0,35 
0 0,14 0,20 0 0,01 0,35 

 

Vedení všech spořicích účtů, které jsou v této práci porovnávány, jsou zdarma. Tudíž pořadí 

jednotlivých spořicích účtů lze určit již ze součtu užitků, a to tak, že čím větší užitek, tím lepší 

umístění.  

 

Pořadí spořicích účtů 
   
Spořicí účet Suma Pořadí 
mBank eMAX 0,7193 2. 
mBank eMAX Plus 0,7583 1. 
KB Spořící konto 0,41 4. 
KB Top spořící konto 0,5172 3. 
RB eKonto Plus 0,35 5. – 6. 
RB eKonto Prémium 0,35 5. – 6. 

 

Na prvním místě se umístil spořicí účet eMAX Plus od mBanky.  

 

 



Příloha I – Přesný postup výpočtu pomocí aditivní metody při zjišťování nejvýhodnější 

kreditní karty pro klienta 

Nejdůležitější kritéria pro porovnání kreditních karet jsou dle klientů tato:  

 výběr z bankomatu vlastní banky – K1,  

 maximální délka bezúročného období – K2,  

 roční úrok – K3,  

 roční poplatek za vydání karty – K4,  

 měsíční poplatek za vedení karty – K5. 

 

Údaje o jednotlivých kreditních kartách jsou srovnány do tabulky. Kritéria K1, K3, K4 a K5 

jsou minimalizační. Kritérium K2 je maximalizační.  

Srovnání údajů k použití aditivní metody 
       
 Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 
 Váhy 0,07 0,19 0,23 0,32 0,19 
mBank Tarif 1 49,- 54 dní 23,8 % 0,- 0,- 
mBank Tarif 3 49,- 54 dní 14,8 % 590,- 0,- 
KB MasterCard 30,-* 45 dní 19,9 % 350,- 20,- 
KB VISA Electron 30,-* 45 dní 21,9 % 0,- 30,- 
RB VISA Classic 50,- 45 dní 22,68 % 0,- 0,- 
RB Animal Life 

Hodnoty 
kritérií 

50,- 45 dní 22,68 % 0,- 45,- 
Horní hranice – H 30,- 54 dní 14,8 % 0,- 0,- 
Dolní hranice – D 50,- 45 dní 23,8 % 590,- 45,- 

 

* - Komerční banka si za výběr z bankomatu účtuje 1 % z částky, kterou klient vybírá, 

avšak minimální poplatek je 30 Kč. Pro vyhodnocení výhodnosti kreditních karet je 

uvažován poplatek za výběr 30 Kč. 

 - Raiffeisenbank si podmiňuje nulový poplatek za vedení účtu minimálním 

bezhotovostním obratem ve výši 3 000 Kč. Pro vyhodnocení výhodnosti je uvažováno, že 

obrat byl splněn, a tedy poplatek za vedení účtu je 0 Kč.  

 

 

 



Normalizovaná kriteriální matice 
      
 ui1 ui2 ui3 ui4 ui5 

U1j 0,05 1 0 1 1 
U2j 0,05 1 1 0 1 
U3j 1 0 0,43 0,41 0,57 
U4j 1 0 0,21 1 0,33 
U5j 0 0 0,12 1 1 
U6j 0 0 0,12 1 0 

 

Normalizovaná kriteriální matice vynásobená vahami 
      

0,07 * ui1 0,19 * ui2 0,23 * ui3 0,32 * ui4 0,19 * ui5 Suma 
0,004 0,19 0 0,32 0,19 0,704 
0,004 0,19 0,23 0 0,19 0,614 
0,07 0 0,099 0,131 0,108 0,408 
0,07 0 0,048 0,32 0,063 0,501 

0 0 0,028 0,32 0,19 0,538 
0 0 0,028 0,32 0 0,348 

 

Pořadí kreditních karet
   

Kreditní karta Užitek Pořadí 
mBank Tarif 1 0,704 1.
mBank Tarif 3 0,614 2.
KB MasterCard 0,408 5.
KB VISA Electron 0,501 4.
RB VISA Classic 0,538 3.
RB Animal Life 0,348 6.

 

Nejvýhodnější kreditní kartou se stala kreditní karta Tarif 1 nabízená mBankou. 
 


	BP1.pdf
	BP2
	BP3
	BP4
	BP5
	BP6
	BP7

