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ABSTRAKT 

Bakalá ská práce se zam uje na komparaci a výb r nejvhodn jších termínovaných 

vklad  pro firmu REůLITY K, s.r.o. z ad bank a nebankovních spo itelních institucí 

p sobících na českém trhu. ůnalýza a následné srovnání vybraných termínovaných 

vklad  je provedeno na základ  metody ranking a poté i pomocí metody bodovací. Z 

výsledk  analýzy a komparace je následn  vybraná a doporučena managementu 

firmy nejvhodn jší varianta termínovaných vklad . 

ABSTRACT 

This thesis is focuses on the comparison and selection of the most appropriate term 

deposits for the company REALITY K, s.r.o. of bank and non-bank savings 

institutions operating on the czech market. The analysis and subsequent comparison 

of selected term deposit is made on the basis of the ranking method and subsequently 

using the scoring. From results of the analysis and the comparison are then selected 

and recommended the best combination term deposits for the management of the 

company. 

 

KLÍČOVÁ SLOVů 

Vkladové produkty, termínované vklady, právnická osoba, banka, družstevní 

záložna, analýza, komparace, ranking, bodovací metoda, úroková sazba. 

KEY WORDS 

Deposit products, term deposits, legal entity, bank, credit unions, analysis, 

comparison, ranking, scoring method, interest rate.  
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ÚVOD 

Finanční trh je v dnešní dob  plný r znorodých finančních produkt , které jsou vhodné 

jak ke krátkodobému, tak k dlouhodobému zhodnocení pen žních prost edk . I p es 

širokou nabídku t chto produkt  lidé často volí nejjednodušší a nejsnazší cestu, jak s 

pen zi naložit. Obvykle ponechávají své pen žní prost edky na b žných účtech, kde 

k nim mají stálý p ístup a mohou s nimi podle pot eby nakládat. Výhodou t chto účt  je 

jejich vysoká likvidita, naopak zhodnocení je tém  nulové. Naproti tomu termínované 

vklady garantují výši zhodnocení po celou dobu uložení, nevýhodou však m že být 

p ípadná sankce za p edčasný výb r.  

 

Právnické osoby eší otázku zhodnocení volných pen žních prost edk  také, ovšem 

v jejich p ípad  bývá nabídka produkt  často menší. Vzhledem k tomu, že právnické 

osoby disponují s pen žními prost edky samotné firmy, m l by být jejich p ístup 

k výb ru vhodného termínovaného vkladu o to zodpov dn jší. P ípadná špatná volba ve 

výb ru termínovaného vkladu m že vystavit firmu rizik m a následné dopady by mohly 

mít neblahé následky. 

 

Vybrat z nabídky produkt  finančních institucí ten nejvhodn jší, je v této dob  opravdu 

velmi složité. R znorodá nabídka produkt  a neustále m nící se situace na finančním 

trhu je pro v tšinu firem náročná na pochopení a p ípadné porovnávání je časové 

neúsporné. Pokud se už n které firmy rozhodnou pro zhodnocení svých volných 

pen žních prost edk , často jsou velmi ovlivňovány reklamou a následný výb r pak 

m že být značn  zkreslený. Velkým problémem, který zt žuje samotný výb r 

termínovaného vkladu, je p edevším neznalost dané problematiky a v neposlední ad  i 

ned v ra k finančním institucím, p edevším družstevním záložnám. 

 

Hlavním kritériem pro výb r vhodného termínovaného vkladu bývá ve v tšin  p ípad  

odm na za riziko neboli výnos. P i bližším prozkoumání je ovšem patrné, že krom  

výnosu mohou hrát roli i jiná, na první pohled ne tak d ležitá kritéria, která ovšem ve 

výsledku ovlivňují nejen reálnost a výnosnost, ale i bezpečnost celého vkladu. 
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Tato práce je zam ena na problematiku výb ru vhodného termínovaného vkladu pro 

právnickou osobu. Samotná práce se dá rozd lit na dv  hlavní části. V první části práce 

jsou shrnuta teoretická východiska zahrnující vysv tlení n kterých d ležitých pojm  a 

oblastí, které souvisejí s problematikou termínovaných vklad . Druhá praktická část je 

pak zam ena v první ad  na analýzu vybraných finančních institucí, resp. jimi 

nabízených termínovaných vklad . Následn  jsou informace získané pomocí analýzy 

využity pro komparaci, která je provedena na základ  metody ranking a bodovací 

metody podle p edem stanovených požadavk  managementu firmy. Z výsledk  

komparace jsou pak vybrány nejvhodn jší typy termínovaných vklad .  
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1 CÍL PRÁCE 

V této kapitole je p esn  vymezen hlavní globální cíl práce, kterého má být dosaženo, 

spolu s dalšími parciálními cíli. 

GLOBÁLNÍ CÍL 

Globálním cílem bakalá ské práce je výb r nejvhodn jších termínovaných vklad  pro 

právnickou osobu REALITY K, s.r.o. vzhledem k požadavk m managementu firmy. 

Pro účely dosažení globálního cíle jsou stanoveny následující t i parciální cíle. 

PůRCIÁLNÍ CÍLE 

Prvním parciálním cílem je analýza vybraných vkladových produkt  z nabídky bank a 

nebankovních spo itelních institucí v soudobých podmínkách České republiky. 

 

Druhým parciálním cílem je vzájemná komparace analyzovaných vkladových produkt  

podle metody ranking a následn  i podle metody bodovací na základ  požadavk  

managementu firmy REALITY K, s.r.o. Hlavními kritérii pro srovnání ob ma 

metodami jsou úroková sazba, sankce za p edčasný výb r a kapitálová p im enost. 

 

T etím parciálním cílem je vyhodnocení výsledk  komparace a stanovení vhodného 

doporučení pro management firmy REALITY K, s.r.o. 
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2 METODIKA 

V této kapitole jsou vymezeny jednotlivé metody, které byly použity za účelem 

zpracování této bakalá ské práce. Jedná se o následující metody: 

 

 ANůLÝZů – neboli metoda poznání jev . Slouží k rozložení celku na jednotlivé 

části a zjišťování vzájemných vztah  (1, str. 28). ůnalýza byla využita za účelem 

získání informací a podrobných údaj  o jednotlivých finančních subjektech a jimi 

nabízených produktech. 

 SYNTÉZů – je opakem analýzy, využívá se k op tovnému sjednocení jednotlivých 

částí v celek (1, str. 28-29). Pomocí syntézy byly zpracované jednotlivé tabulky, 

které slouží k následné komparaci. 

 KOMPARACE – slouží k výslednému srovnání zjišt ných hodnot na základ  

p edem stanovených kritérií (1, str. 29). Srovnání bylo provedeno podle dvou 

následujících metod, a to metody ranking a bodovací metody.  

 METODA RANKING 

Metoda ranking je považována za jednorozm rnou metodu srovnávání. Podstatou této 

metody je stanovení kritéria, které p edstavuje určitý ukazatel, díky kterému se 

sledované subjekty se adí postupn  od nejlepšího po nejhorší umíst ní.  

Její výhodou je jednoduchost a p ehledné uspo ádání dosažených výsledk . P i 

srovnávání dle více kritérií se ovšem m že jevit jako nevýhoda r zná po adí, kterých 

subjekty dosáhly. Díky tomu tato metoda pat í mezi jednodušší formu srovnávání a 

sama o sob  nemá dostatečnou vypovídací hodnotu. Pro komplexní porovnání je dobré 

využít i dalších metod, jako je nap . bodovací metoda (2, str. 273). 

Pro účely srovnání dle metody ranking, byla na základ  p ání managementu firmy 

zvolena následující kritéria úroková sazba, sankce za p edčasný výb r a kapitálová 

p im enost. Jako doplňující je také zvoleno kritérium výše minimálního vkladu. 
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BODOVůCÍ METODů 

Je za azena mezi matematicko-statistické metody. Na rozdíl od metody ranking, nabízí 

možnost srovnání na základ  více kritérii současn . Výchozím bodem pro tuto metodu 

je sestrojení matice objekt  a jejich ukazatel , pro kterou je d ležité: 

 

 výb r adekvátních ukazatel , 

 výb r vhodných finančních institucí, resp. jejich termínovaných vklad , u nichž 

platí podmínka srovnatelnosti, 

 stanovení významu ukazatel , který vyjad uje jeho d ležitost, 

 stanovení charakteru každého ukazatele za podmínek: 

o pokud je žádoucí r st tohoto ukazatele, je mu p id lena charakteristika + 1 

o pokud je žádoucí klesání tohoto ukazatele, je mu p id lena charakteristika – 1 

 sestavení konečné matice (3, str. 89). 

 

Postup, p i použití této metody je takový, že podniku, v tomto p ípad  finanční instituci, 

která pro daný ukazatel dosáhla nejlepších hodnot, je p id leno 100 bod . Ostatním 

zástupc m jsou poté počty bod  p id lovány dle následujících rovnic:  

 

 P i charakteristice +1                    

 

 P i charakteristice -1                     

 

Kde xij:  hodnoty j-tého ukazatele v i-tém podniku 

 xi,max: nejvyšší hodnota pro j-tý ukazatel, v p ípad  charakteristiky + 1 

 xi,min: nejnižší hodnota pro j-tý ukazatel, v p ípad  charakteristiky – 1 

 bij:  počet bod , kterých dosáhl i-tý podnik pro j-tý ukazatel (3, str. 91) 
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Ze zadaných hodnot je poté vypočten vážený aritmetický pr m r pro jednotlivé 

ukazatele. Za nejlepší bude považován ten termínovaný vklad, který dosáhne v součtu a 

následn  i pr m ru nejvyšší hodnoty (3, str. 92). 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická část práce je zam ena na seznámení se s tématikou týkající se bankovního 

sektoru, bank, spo itelních a úv rových družstev a samotných vklad  a jejich úročení. 

Tyto informace budou následn  sloužit k vypracování praktické části práce. 

Dále jsou v této části práce vysv tleny pojmy týkající se bankovního systému, jakou roli 

sehrává centrální banka, obchodní banky a nebankovní spo itelní instituce. Vysv tlena 

je i podstata a právní úprava depozitních vkladových produkt , pojišt ní pohledávek 

z vklad , úročení a podstata právnické osoby. 

3.1 BůNKOVNÍ SYSTÉM 

Bankovní systém se dá popsat jako souhrn všech bankovních institucí na daném území a 

vztah  mezi nimi a je významnou součástí ekonomického a finančního systému Ě4ě. 

M žeme jej d lit nap íklad podle forem uspo ádání, které budou v této kapitole 

vymezeny, spolu s českým bankovním systémem a druhy bankovních institucí  

3.1.1 Formy uspo ádání 

Bankovní systém každé zem  je tvo en centrální bankou a sítí obchodních bank, 

p edevším však jejich vzájemnými vztahy a vztahy k okolí. Výjimku tvo í pouze tzv. 

jednostupňové bankovní systémy, které se vyznačují absencí centrální banky. 

V takovémto systému veškeré bankovní činnosti zajišťují komerční banky. Tyto 

bankovní systémy byly postupn  nahrazeny dvoustupňovými, ale dodnes je lze ješt  

najít nap íklad v direktivních centráln  plánovaných ekonomikách. Naproti tomu 

dvoustupňové bankovní systémy se vyznačují institucionálním odd lením 

makroekonomické funkce, kterou vykonává centrální banka. Komerční banky potom 

zajišťují funkce mikroekonomické 
(5, str. 88). 

V současné dob  je nejčast jším bankovním systémem model univerzálního 

bankovnictví. Ten bankám nabízí možnost poskytovat jak klasické komerční bankovní 

produkty, tak i investiční bankovní produkty (5, str. 88). 
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3.1.2 Český bankovní systém 

Bankovní systém v České republice má podobu dvoustupňového univerzálního systému 

s existencí specializovaných bank. Roli centrální banky plní Česká národní banka. 

Mimo ni p sobí v bankovním systému také ada univerzálních bank a spo itelen, 

stavební spo itelny, hypoteční banky a družstevní záložny. V České republice také lze 

nalézt krom  hypotečních bank i další specializované banky, jejichž činnost bývá 

zam ena na konkrétní služby (6, str. 328-329). 

3.1.3 Druhy bankovních institucí 

 D íve se bankovní subjekty v tšinou orientovali na poskytování takových služeb, které 

nesly ve svém názvu. Postupem času se ale vazba mezi názvem subjektu a 

poskytovanými službami vytrácela. Dnes lze banky rozd lit do dvou základních skupin:  

 

 UNIVERZÁLNÍ – které jsou orientovány na poskytování rozsáhlého spektra služeb 

bez ohledu na zam ení. Tento druh bankovní instituce se obecn  vyskytuje čast ji. 

 SPECIůLIZOVůNÉ -  zam ují se na konkrétní bankovní činnosti. Díky tomu 

mohou lépe konkurovat, nabízet kvalitn jší služby a také šet it náklady Ě7ě. 

3.2 CENTRÁLNÍ BůNKů 

Centrální banka se vyznačuje nezávislostí ve svém rozhodování. Svou činností 

nekonkuruje obchodním bankám a podporuje fungování bankovního systému. Její 

funkce se dají rozd lit na makroekonomické, kam pat í p edevším emisní monopol, 

m nová politika, devizová správa a mikroekonomické, v rámci kterých reguluje a 

vykonává dohled nad bankovním systémem, p sobí jako banka bank, banka státu a 

v m nové oblasti p sobí jako reprezentant (8, str. 10). 

3.2.1 Česká národní banka 

Funkci centrální banky v České republice vykonává Česká národní banka, jejíž 

existence je zakotvena v ústav . Vznik České národní banky je upraven v zákon  
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č. 6/1řř3 Sb., o České národní bance, její existenci však p edpokládal již ústavní zákon 

č. 1/1řř3 Sb., Ústava České Republiky., který ji označuje jako „úst ední banku státu“. 

Jejím hlavním cílem, který je stanoven Ústavou, je p edevším péče o cenovou stabilitu. 

Dalšími nemén  d ležitými úkoly centrální banky jsou nap íklad určování m nové 

politiky, emise bankovek a mincí, ízení pen žního ob hu či vykonávání bankovního 

dohledu (9, str. 12-20). 

3.2.2 Kapitálová p im enost 

Dle České národní banky kapitálová p im enost p edstavuje „minimální výši kapitálu, 

kterou musí banka vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat, a názorně 

ilustruje, jakou část kapitálu vložili do banky sami její vlastníci (10). Čím je kapitálová 

p im enost vyšší, tím je vyšší i finanční stabilita dané finanční instituce a 

pravd podobnost, že banka nebude mít problém dostát svým závazk m. Její hodnota by 

dle pravidel nem la být nižší než 8% (10). Tyto pravidla jsou stanovena Basilejským 

výborem pro bankovní dohled, který byl založen v roce 1974 guvernéry centrálních 

bank zemí skupiny G-10 a Lucemburska za účelem spolupráce mezi jednotlivými 

institucemi vykonávající bankovní dohled (11). 

Následující graf č. 1 zobrazuje vývoj kapitálové p im enosti bank a družstevních 

záložen v p edešlých letech. 

 

 

Graf č. 1 - Kapitálová p im enost bank a družstevních záložen v letech 2010-2013 (Zdroj: vlastní 
zpracování dle 12) 

15,52% 15,27% 
16,42% 

17,22% 

12,21% 12,07% 
13,27% 

14,34% 

0%

5%

10%

15%

20%

1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013

Banky Družstev í zálož y



20 

 

Z grafu vyplývá, že oba typy finančních institucí svou pr m rnou výší kapitálové 

p im enosti p evyšují doporučenou hodnotu, obchodní banky dokonce tém  dvakrát. 

Dále je vid t, že až na nízký pokles v roce 2011 hodnoty u bank i družstevních záložen 

postupn  rostou. To značí stabilitu a ziskovost tohoto sektoru, o čemž sv dčí i výsledky 

zát žových test , kterému je podroben bankovní sektor 

 

Bankovní sektor v České republice dosahuje dlouhodob  stability a ziskovosti. O tom 

sv dčí i výsledky zát žových test , které uve ejňuje Česká národní banka ve zprávách o 

finanční stabilit  (10). Podle výsledku testu provedeného v listopadu 2013 se výše 

kapitálové p im enosti pohybuje nad doporučenou hodnotou Ř% s dostatečnou 

rezervou jak p i p edpokládaném vývoji, tak i v p ípad  nep íznivého vývoje a 

pokračující recesi, která značí pokles ekonomiky. Vývoj kapitálové p im enosti dle 

obou scéná  vývoje v horizontu let 2010-2016 zobrazuje graf č. 2. 

 

 

Graf č. 2 - Vývoj kapitálové p im enosti dle jednotlivých scéná  (Zdroj: p evzato ze 13) 
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3.3 OBCHODNÍ BůNKY 

Banky se dají považovat za specifické podniky, jejichž podnikání je upraveno 

p ísn jšími pravidly než u klasických podnik . Z hlediska funkčního je banka 

považována za finančního zprost edkovatele. Právní vymezení banky vychází ze zákona 

č. 21/1řř2 Sb. o bankách. Ten stanovuje definici banky dle p íslušných sm rnic EU a 

vyvozuje pro ni základní podmínky Ě5, str. 86). Musí se jednat o „akciové společnosti se 

sídlem v České republice, které k výkonu činností, zahrnující p ijímaní vkladů od 

ve ejnosti a poskytování úvěrů mají bankovní licenci“ (14). Na základ  bankovní 

licence poté mohou mít povoleny i další činnosti spojené s investováním do cenných 

papír , leasingem, poskytováním záruk a další. Po ud lení licence mohou v České 

republice p sobit i pobočky zahraničních bank Ě15, str. 2řě. 

3.3.1 Bankovní obchody 

Bankovní obchody jsou podstata účelu, za kterým banky vykonávají svou činnost. 

Jejich člen ní vychází z p ímého spojení s jednotlivými položkami účetní rozvahy či 

bilance banky a dá se aplikovat jak pro banky univerzální, tak i pro specializované. 

Rozlišují se t i základní skupiny bankovních obchod :  

 

 ůKTIVNÍ OBCHODY – mají p ímou vazbu na stranu aktiv v účetní rozvaze banky. 

P i t chto obchodech se banka dostává do pozice v itele, ze které p edevším 

poskytuje úv ry, p ípadn  nakupuje dlužnické závazky. Z t chto operací ji vznikají 

následn  pohledávky. Výnosem z takovýchto obchod  jsou pak úroky z úv ru, 

p ípadn  výnosy z cenných papír , poplatky či provize. 
 

 PůSIVNÍ OBCHODY – ovlivňují účetní rozvahy banky na stran  pasiv. P i t chto 

obchodech banka vystupuje jako dlužník a shromažďuje pen žní prost edky pro 

aktivní bankovní obchody. Typickým pasivním obchodem je p ijímání vklad  od 

klient , dále také prodej vlastních dlužnických závazk  nebo nap íklad vydávání 

vlastních akcií. Z t chto operací vznikají bance náklady, zpravidla ve form  úrok . 
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 NEUTRÁLNÍ OBCHODY – se vyznačují tím, že p ímo neovlivňují bankovní 

bilanci, proto jsou často nazývané jako mimobilanční. Z toho vyplývá, že v této 

pozici banka nevystupuje ani jako v itel, ani jako dlužník. Pat í sem p edevším 

obstarávání a zprost edkování platebního styku, ale také r zné depozitní obchody 

zam ující se na úschovu cenností, správu cenných papír  nebo určité druhy 

poradenství. Banky za tyto operace inkasují provize a poplatky (16). 

 

3.4 NEBůNKOVNÍ SPO ITELNÍ INSTITUCE 

Nebankovní spo itelní instituce p sobí na finančních trzích vedle klasických bank a 

svou činností jim konkurují. Oproti bankám se jedná zpravidla o menší subjekty z ízení 

ve v tšin  p ípad  na tzv. principu vzájemnosti. D vodem jejich vzniku bývá snaha 

vyhnout se p ísným regulačním pravidl m, kterými se musí ídit banky. V České 

republice k t mto institucím pat í p edevším spo itelní a úv rová družstva, jinak 

nazývané jako družstevní záložny Ě2, str. 102ě. 

Družstevní záložny nejsou považované za banky dle zákona upravující činnost bank a 

jejich podnikání, ale ídí se zákonem č. Ř7/1řř5 Sb., o spo itelních a úv rních 

družstvech a n kterých opat eních s tím souvisejících a zákona České národní rady č. 

5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjm . V praxi se lze setkat s r zným označením, jelikož 

obchodní firma tohoto subjektu musí nést dle výše uvedeného zákona označení 

„spo itelní a úv rové družstvo“, „družstevní záložna“, „spo itelní družstvo“ či p ípadn  

„úv rové družstvo“. (17). 

Družstevní záložny se dají považovat za družstevní jednotky, poskytující služby 

(depozitní a úv rovéě pouze svým člen m. V tom spočívá hlavní rozdíl oproti bankám, 

které nabízí své služby všem. Členové jsou v zásad  tzv. vlastníky družstva a jejich 

právem je nap íklad účastn ní se na členských sch zích nebo volení vedení. Dalším 

rozdílem oproti bankám je fakt, že hlavním cílem družstevních záložen je p edevším 

uspokojování pot eb jejich člen , nikoliv zisk. P i porovnání družstevních záložen 

s obchodními bankami se sice jedná o malý sektor, ale rozsahem nabízených služeb jsou 

tém  stejné. Jejich p sobení je p edevším lokální a snaží se podporovat místní rozvoj. 
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Pro výkon své činnosti si mohou založit účet buď u n které obchodní banky, nebo 

p ímo u České národní banky. V druhém p ípad  získávají sv j sm rový kód podobn  

jako banka (18, str. 312-315). 

Podle reportu, který na svých internetových stránkách uve ejňuje sv tová rada 

úv rových družstev ĚWorld Council of Credit Unionsě, existovalo v roce 2012 bezmála 

56 000 úv rových družstev p sobících ve 101 zemích sv ta s celkovým počtem více jak 

200 milion  člen  (19). Tato organizace podporuje udržitelný rozvoj spo itelních a 

úv rových družstev a prosazuje jejich zájmy (20). 

V další části této bakalá ské práce je pot eba vymezit vznik družstevních záložen na 

našem území a také jejích krizi, která je v posledních letech velmi aktuální. 

3.4.1 Vznik družstevních záložen na našem území 

Podstata pen žních družstev vycházela z myšlenek jejich hlasatel , mezi které pat il 

v českých zemích nap íklad František Šimáček. Ten své myšlenky propagoval pomocí 

časopisu Posel z Prahy, který sám založil. Dalším propagátorem byl František Cyril 

Kampelík, po kterém jsou dnes družstevní záložny také nazývány jako „kampeličky“. 

Mezi první družstevní záložnu pat ila v českých zemích Záložna kasa ve Vlašimi, 

založená v roce 185Ř. I p es to, že se družstevní záložny t šily prosperit , z d vodu, že 

nevyhovovaly bývalému režimu, byly všechny v roce 1ř52 zlikvidovány Ě21ě. 

Historie v samotné České republice se píše od roku 1řř5, kdy by p ijat zákon o 

spo itelních a úv rových družstvech. Ten z izoval zvláštní správní orgán Ú ad pro 

dohled nad družstevními záložnami, který p vodn  dohlížel na činnost družstev. Nyní 

tuto činnost vykonává Česká národní banka. První družstevní záložnou u nás byla 

Podnikatelská regionální družstevní záložna, založená roku 1řř6 Ě1Řě. 

3.4.2 Krize družstevních záložen v České republice 

Prvním signálem, značícím problémy družstevních záložen, byla nucená správa uvalena 

1999 na tehdy nejv tší I. Družstevní záložnu Jako další začala mít problémy nap íklad i 

První pražská družstevní záložna, Rodinná družstevní záložna a spousta dalších. V této 

dob  i nečekan  odstoupil z funkce editel Ú adu pro dohled nad družstevními 

záložnami Petr Procházka (18). 
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Postupem času sektor družstevních záložen v únoru 2000 tém  zkolaboval. D vodem 

byla vlna krach , které zp sobilo tunelování, p edevším však odklon pen žních 

prost edk  do dce iných společností. Struktura tohoto sektoru od roku 1řřř do roku 

2004 je zachycena v následujícím grafu č. 3 
 
(18). 

 

Graf č. 3 - Struktura sektoru družstevních záložen v letech 1řřř-2004 (Zdroj: vlastní zpracování  
dle 22) 
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správn  6. V dalších letech 2002-2004 pak počet činných družstevních záložen klesal, 
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počet t ch, které skončili v konkurzu. 

Náhrady části vklad  začaly být oprávn ným osobám vypláceny v dubu roku 2001. 

Zajišťovací fond družstevních záložen ovšem nem l dostatečné finanční prost edky na 

výplatu náhrad, postupem času v tšinu prost edk  pro tyto účely získal ze státního 

rozpočtu formou návratné finanční pomoci (18). 

V dnešní dob  jsou již pravidla pro družstevní záložny zp ísn na. Jejich podmínky 

v porovnání se standartními bankami se vyrovnaly, jelikož musejí dodržovat stejné 

náležitosti a p edpisy. Díky nové legislativ  už také družstevní záložny nemohou 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.1.1999 1.1.2000 1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004

Ostat í V konkurzu V likvidaci V u e é správě



25 

 

zakládat dce iné společnosti. Volené orgány nyní musí splňovat p ísné podmínky ze 

strany České národní banky, jako nap íklad n kolikaletou praxi v oboru nebo p íslušné 

vzd lání. Zároveň musí České národní bance pravideln  poskytovat údaje o svém 

hospoda ení. V neposlední ad  stejn  jako banky musejí zve ejňovat r zné účetní a 

obez etnostní údaje Ě1Řě. 

I p es všechna tato opat ení se b hem roku 2013 dostaly do problém  další dv  

družstevní záložny a to Metropolitní spo itelní družstvo, kterému byla dne 1Ř.12 2013 

odejmuta licence a WPB Capital, spo itelní družstvo, kterému ČNB dle p edb žného 

opat ení zakázala p ijímat vklady, vyplácet vypo ádací podíly a uzavírat nové či 

prodlužovat stávající smlouvy o úv ru Ě23ě. 

 

3.5 DEPOZITNÍ VKLůDOVÉ PRODUKTY 

Depozitní vkladové produkty lze za adit jako součást pasivních bankovních obchod . 

Tyto vkladové produkty se od sebe mohou lišit v r zných aspektech, jako je nap íklad 

úroková sazba, zp sob úročení nebo t eba podmínkami likvidity. Společným rysem 

t chto produkt  je jejich právní úprava, která vychází z nového občanského zákoníku. 

V další části této bakalá ské práce je vymezena úprava vkladových produkt  spolu 

s jednotlivými typy t chto produkt . 

3.5.1 Právní úprava vkladových produkt  

ůž do konce roku 2013 se právní úprava týkající se vkladových produkt  ídila 

obchodním zákoníkem č.  513/1řř1 Sb. Tento zákon od ledna 2014 nahradil Nový 

občanský zákoník č. Řř/2012 Sb., který na rozdíl od p vodního zn ní, nerozlišuje 

smlouvu o b žném a vkladovém účtu, ale zavádí pro oba typy smluv obecný pojem 

„smlouva o účtu“. Existence samotných vkladových účt  je stále platná, ale jejich 

právní úprava je natolik podobná b žným účt m, že se jedná spíše o jejich modifikaci. 

Samotné pojednání o účtu upravuje oddíl č. 1 v § 2662 až § 2679. 

Nový občanský zákoník také upouští od klasického pojmu „banka“, který nahrazuje 

novým označením pro tuto smluvní stranu, a to „ten, kdo vede účet“ (24). 



26 

 

3.5.2 Vklady na vid nou 

Vklady na vid nou, také jinak nazývané jako vklady na požádání, b žné vklady či vista 

vklady jsou splatné klient m kdykoliv bez výpov dní lh ty Ě25, str. 235ě. Nabývají 

formy b žných účt  a jsou zpravidla používány pro provád ní bezhotovostního 

platebního styku Ě5, str. 106). 

Jelikož nabízejí možnost kdykoliv voln  nakládat s uloženými pen zi, bývají v tšinou 

úročeny velmi nízkou, úrokovou sazbou. Výhodou je, že tyto úrokové sazby bývají 

v tšinou stabilní. Nízké úročení vede vkladatele k tomu, že na t chto účtech soust eďují 

pouze menší obnosy, které v tšinou slouží k zajišt ní likvidity Ě5, str. 106ě. 

Pro banky tyto produkty p edstavují velkou výhodu a d ležitý zdroj pen žních 

prost edk . To je zp sobeno tím, že mohou profitovat na zpožd ném p ipisování úrok  

klient m, tzv. float zisk. Další d ležitou výhodou pro banky je zvýšená existence tzv. 

sedliny, kterou znázorňuje graf č. 4. Sedlina vyjad uje objem pen žních prost edk  na 

účtu, které prakticky z stávají bance po celou dobu k dispozici, zatím co se stav vklad  

na účtu každý den m ní. Jedním z d vod  existence sedliny je i to, že klienti v tšinou 

nikdy nevyčerpají všechny své pen žní prost edky na účtu Ě5, str. 106ě. 

 

Graf č. 4 - Princip sedliny na b žných účtech (Zdroj: vlastní zpracování dle 5, str. 106) 
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3.5.3 Termínované vklady 

Pro termínované vklady je typické, že jsou sjednávány na pevnou dobu za účelem 

vyššího úrokového zhodnocení. Samotný pojem termínovaný vklad je spíše obchodním 

označením, než konkrétním určením produktu. Termínované vklady slouží p edevším 

pro ukládání v tšího objemu pen z s delší dobou splatnosti. Postupem času začaly 

finanční instituce nabízet i termínované vklady, jejichž splatnost začíná už od n kolika 

dní. Úrokové sazby na t chto vkladech jsou vyšší než u b žných účt , ale ve v tšin  

p ípad  nepokryjí ani inflaci (7, str. 117-118). Inflací se rozumí dlouhodobý stálý r st 

cenové hladiny, díky kterému klesá kupní síla pen z. Tento jev bývá spojován 

s nadm rnou emisí pen z Ě26, str. 274ě. 

Termínované vklady lze dle zp sobu úročení rozd lit na vklady s pevnou úrokovou 

sazbou, která je stanovena na celou dobu trvání, nebo vklady s pohyblivou úrokovou 

sazbou, jejichž výše se odvíjí od obecného vývoje úrokových sazeb (5, str. 118). 

Další zp sob d lení termínovaných vklad  vychází z frekvence úročení, která udává, 

jak často b hem roku byl vklad úročen. Tyto frekvence bývají v tšinou pravidelné – 

roční, p lroční nebo m síční (5, str. 118). 

Z hlediska časového omezení je lze dále rozd lit na krátkodobé se splatností do jednoho 

roku, st edn dobé, jejichž splatnost se pohybuje od jednoho až do čty  let a dlouhodobé, 

které se sjednávají na p t a více let (5, str. 118). 

Výhodou je, že velká část finančních institucí v dnešní dob  už nabízí tyto typy vklad  

nejen v české m n , ale i v r zných zahraničních m nách, nejčast ji v m n  euro (5, str. 

118). 

3.5.4 Revolvingové vklady 

Revolvingové vklady se vyznačují tím, že se v určitých časových intervalech po 

následném p ipsání úrok  opakují. To znamená, že pokud nedojde k jeho zrušení ze 

strany vkladatele, automaticky se obnovuje v dané period . To poskytuje výhodu 

vkladatel m, kte í mohou tento vklad vždy ke konci každého cyklu ukončit, a p itom 

mohou dlouhodob ji spo it. Navíc jsou tyto vklady úročeny velmi zajímavou sazbou, 

která je jen o n co nižší, než u klasických termínovaných vklad  a zároveň klientovi 

stále nabízí značn  vysokou likviditu Ě5, str. 120ě. 
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3.6 POJIŠT NÍ POHLEDÁVEK Z VKLůD  

Pojišt ní pohledávek z vklad  slouží k p ípadnému odškodn ní vkladatel  v p ípad , 

kdy banka není schopna vyplácet vklady. Jeho funkcí je snížení p ípadné paniky a 

zvýšení stability bankovního sektoru.  

V této části bakalá ské práce je pot eba vymezit problematiku samotného pojišt ní 

vklad  v České republice a jiných zemích, spolu se zp sobem pr b hu výplaty 

p ípadných náhrad. 

3.6.1 Pojišt ní vklad  v České republice 

Systém pojišt ní vklad  se v České republice ídí Fondem pojišt ní vklad . Ten byl 

z ízen na základ  zákona č. 156/1řř4 Sb., který novelizuje zákon č. 21/1řř2 Sb., o 

bankách. Povinnost účastnit se toho systému mají v České republice všechny banky 

včetn  stavebních spo itelen a družstevních záložen. V p ípad  neschopnosti finanční 

instituce dostát svým závazk m je všem oprávn ným osobám vyplaceno z Fondu 

pojišt ní vklad  100% vklad  včetn  úrok , a to do maximální výše odpovídající 

100 000 EUR na jednoho vkladatele u jedné finanční instituce. Podmínkou pojišt ní je 

identifikace vkladatele ze strany finanční instituce, která je povinna tyto údaje zajistit a 

vést je ve své evidenci. U fyzických osob se jedná o jméno, p íjmení, adresu, rodné 

číslo nebo datum narození, p ípadn  identifikační číslo. U právnických osob jsou 

identifikačními údaji myšleny obchodní firma, p ípadn  název právnické osoby a její 

sídlo. U tuzemských právnických osob je vyžadováno také identifikační číslo. Tyto 

údaje musejí být uvedeny v dokumentu, který potvrzuje p ijetí vkladu (18, str. 297-

312). 

 

Pojišt ní se týká veškerých vklad , mezi které pat í nap íklad b žné, spo ící, 

termínované a vkladové účty, či vkladní knížky. Naopak pojišt ny nejsou:  

 

 Vklady bank, zahraničních bank a finančních institucí, mezi které se adí nap íklad 

investiční společnosti, penzijní fondy či podílové fondy. Dále také zdravotní 

pojišťovny a podílové fondy, 
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 vklady, u kterých má banka právo zčásti je zahrnout do svého kapitálu, jako 

nap íklad pod ízený dluh, 

 sm nky spolu s jinými cennými papíry, kterými mohou být nap íklad dluhopisy, 

akce a podílové listy (18, str. 297-312). 

 

Vklady vedené u poboček zahraničních bank p sobících na českém bankovním trhu 

nejsou pojišt ny v rámci fondu pojišt ní vklad , ale u systému pojišt ní vklad  té zem , 

kde se nachází sídlo centrály banky dané banky (18, str. 297-312). 

3.6.2 Výplata náhrady 

Výplata p ípadných náhrad probíhá pomocí fondu pojišt ní vklad . Ten začne 

s výplatou na základ  písemného oznámení od České národní banky o neschopnosti 

dané finanční instituce dostát svým závazk m. Pokud se jedná o pobočku zahraniční 

banky, která má své vklady pojišt ny u fondu pojišt ní vklad , pak je toto oznámení 

obdrženo od p íslušného orgánu bankovního dohledu p íslušného domovského státu. 

Pro účely výplaty jsou sečteny všechny vklady jednoho vkladatele vedené u jedné 

finanční instituce, a to včetn  úrok  vypočtených ke dni vydání oznámení. V p ípad  

dvou a více spolumajitel  se celková částka na účtu vyd lí počtem spolumajitel , pokud 

není doložen jiný pom r podíl . Výplata veškerých náhrad za devizové vklady je 

uskutečn na v české m n  Ě27ě. 

Vklady, kterých se týká pojišt ní, jsou pojišt ny automaticky ve chvíli uzav ení 

smlouvy a vložení pen žních prost edk  na účet. V p ípad  neschopnosti dané finanční 

instituce dostát svým závazk m není pot eba o výplatu náhrady žádat. Samotná výplata 

musí být začít nejpozd ji do 20 pracovních dní ode dne vyhlášení platební neschopnosti 

pojišt né finanční instituce a trvá po dobu 3 let od tohoto zahájení. B hem této 3leté 

promlčecí doby si m že oprávn né osoba náhradu vkladu vyzvednout kdykoliv. 

Podrobné informace o zahájení a zp sobu výplaty jsou zve ejňované vhodným 

zp sobem, nejčast ji pomocí internetových stránek platebn  neschopné instituce, Fondu 

pojišt ní vklad  či tisku. Výplaty jsou uskutečn ny pomocí banky se širokou sítí 

poboček, a to jak hotovostní, tak i bezhotovostní form  Ě27ě. 
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Na výplatu z Fondu pojišt ní vklad  ovšem nemají nárok všichni. Mezi osoby, které 

tento nárok nemají, pat í nap íklad: 
 

 „členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci banky, členové dozorčí 

rady banky, osoby blízké členům statutárního orgánu, dozorčí rady, vedoucím 

zaměstnancům banky a osobám ovládajícím banku a 

 Osoby, kterým byl pravomocným rozsudkem prokázán původ vkladu v trestné 

činnosti“ (18, str. 201-311). 

3.6.3 Pojišt ní vklad  v jiných zemích 

Historický první zemí, která spustila pojišt ní vklad , jsou USů.  To zde zajišťovala 

Federální společnost pojišt ní vklad , u které jsou nyní pojišt ny vklady do výše 

250 000 dolar . Toto pojišt ní se týká nap íklad b žných, spo ících a termínovaných 

účt , vkladových certifikát , šek  nebo účt  v cizích m nách (18, str. 301). 

Pojišt ní vklad  v Japonsku se ke konci roku 2011 dalo rozd lit do n kolika skupin. 

Vklady na b žných a obyčejných účtech jsou pojišt ny v 100% výši bez omezení 

částky. Oproti tomu termínované vklady a n které další produkty jsou pojišt ny v 100% 

výši do částky 10 mil. jen . Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank v Japonsku 

pojišt ní nepodléhají (18, str. 305). 

Pojišt ní vklad  v zemích Evropské unie, kam pat í mimo jiné i Česká republika, se ídí 

sm rnicí EU o pojišt ní vklad , která zavedla povinný systém určený k pojišt ní 

vklad . Sm rnice zajišťovala p vodn  pouze pojišt ní v 100% výši do 20 000 eur, ale 

po dvou postupných zvýšeních limitu v roce 200Ř a 2010 jsou nyní tyto vklady 

pojišt ny ve výši 100% do 100 000 eur. Dle sm rnice se systému pojišt ní vklad  týká 

každé úv rové instituce na území každého členského státu Ě1Ř, str. 306-309). 

Ve Velké Británii se pojišt ní vklad  ídí také sm rnicí EU, ale mimo jiné zde nap íklad 

funguje instituce nestátního charakteru Schéma kompenzace finančních služeb. Ta byla 

z ízena zákonem a stejn  jako Fondu pojišt ní vklad , ji musejí regulované instituce 

odvád t stanovený p ísp vek. Samotné pojišt ní vklad  je v 100% výši do částky 

85 000 liber. U investic a hypotečního poradenství je limit snížený na 50 000 liber a 
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pojišťovací služby a poradenství je pojišt no do ř0% částky bez omezení (18, str. 305-

306). 

3.7 ÚROČENÍ 

Finanční instituce p i svých aktivních a pasivních obchodech využívají úročení, které 

hraje velmi d ležitou roli nejen pro n , ale i pro klienty. Hlavním pojmem, který se váže 

s úročením, je úrok. Ten se dá charakterizovat jako cena, kterou platí dlužník v iteli za 

poskytnutí kapitálu. Mezi další d ležitý pojem, který je dobré znát p i úročení, je doba 

úročení. Ta vyjad uje dobu, po které splatí dlužník v iteli stanovený úrok (7, str. 122-

123). 

Úrokovou sazbou se rozumí „výše úroku zaplaceného za jednotku času“ (28). 

Nejčast ji je vyjád ena v procentech. Úrokové sazby bývají stanoveny na určité 

úrokové období, nejčast ji to je jeden rok Ěvyjad uje se jako p.a.ě. Pro výpočet 

úrokového výnosu m že být použit buď klasický kalendá ní rok, který má 365 dní a d lí 

se na m síce o 2Ř, 2ř, 30 či 31 dnech, nebo také tzv. b žný rok.  Ten má dní 360 dní, 

p ičemž na každý m síc p ipadá p esn  30 dní (7, str. 122-123). 

 

3.7.1 Úročení termínovaných vklad  

Pro úročení termínovaných je t eba zkombinovat znalosti o jednoduchém úročení se 

znalostmi z oblasti složeného úročení. Vychází se ze základního vztahu: 

               

 

Kde Kn:  konečná výše vkladu po zhodnocení 
K0:  počáteční výše vkladu 

n:  počet let úročení vkladu 

i:  úroková sazba stanovena v setinách (7, str. 132) 
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Pokud dochází k čast jšímu úročení b hem jednoho úrokovacího období, pak je t eba 

tento vzorec rozší it o další hodnotu „m“, která značí počet pravidelných interval  

úročení b hem roku. Vzorec pak vypadá následovn : 

                     (7, str. 132) 

 

Za p edpokladu, že je úrokovacích období více, čili kapitál se úročí po „n“ rok  a „m-

krát“ ročn , pak bude vypadat vzorec takto: 

                      (7, str. 132) 

 

Pro účely počítání s t mito vzorci je vždy myšlena tzv. nominální úroková sazba. Ta se 

považuje za „úrokovou sazbu z peněz vyjád enou v penězích“. V b žné praxi je to 

nejčast jší forma vyjád ení úrokové sazby. Druhou možností je tzv. reálná úroková 

sazba. Jak už je z názvu patrné, reálná úroková sazba nám dává reáln jší p edstavu o 

výši úrokové sazby. Na rozdíl od nominální úrokové sazby je očišt na od inflace a díky 

tomu vyjad uje reálný výnos Ě2Řě. 

 

3.8 PRÁVNICKÁ OSOBů 

 Právnické osoby definoval až do konce roku 2013 občanský zákoník č. 40/1ř64 Sb., 

který byl od ledna 2014 nahrazen novým občanským zákoníkem č. Řř/2012 Sb. Ě2řě. 

Nov  je právnická osoba označována jako „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, 

že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná“ (30). Jejím účelem je 

sloužit zájm m lidí a její majetek na rozdíl od fyzických osob náleží p ímo právnické 

osob . 
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Nový občanský zákoník již nerozd luje právnické osoby dle jejich právní formy, ale 

vymezuje t i základní skupiny: 

 

 KORPORACE Ěprávní úprava § 210 - § 302) 

Korporace je definována jako společenství lidí nebo právnických osob, které nem že 

existovat bez společník  a člen . Společníci nebo členové jsou t mi, kte í rozhodují ve 

v cech korporace a také se podílí na zisku, nebo p ípadném likvidačním z statku. Další 

právní úpravou pro korporace je zákon č. ř0/2012 Sb. o obchodních korporacích, který 

vymezuje již znám jší pojmy jako ve ejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo. Tento zákon také 

definuje jejich hlavní úkol, kterým je podnikání, čili dosahování zisku Ě2řě. 

 

 FUNDůCE Ěprávní úprava § 303 - § 401) 

Do této skupiny pat í zpravidla nadace či nadační fondy. Jejich základ je tvo en 

majetkem, který je určen k určitému účelu Ě2řě. 

 

 ÚSTůV Ěprávní úprava § 402 - § 418) 

Toto uskupení tvo í zam stnanci, nikoliv členové. V současné dob  této podoby 

nabývají p edevším obecn  prosp šné společnosti Ě2řě. 
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4 ůNůLÝZů VYBRůNÝCH TERMÍNOVůNÝCH 

VKLůD  BůNK ů DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 

V SOUDOBÝCH PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY 

Jedním z parciálních cíl  bakalá ské práce je analýza termínovaných vklad  vybraných 

finančních institucí. Vzhledem k faktu, že se srovnání týká jak bank, tak i nebankovních 

spo itelních institucí, bylo z každé kategorie vybráno podle podmínek na českém 

bankovním trhu pro srovnání šest finančních institucí, resp. jejich termínovaných 

vklad . 

Samotná analýza je rozd lena do dvou částí. První část je zam ena na analýzu 

termínovaných vklad  obchodních bank a druhá část je zam ena na analýzu 

družstevních záložen. U každé finanční instituce jsou uvedeny její základní informace, 

popis vybraného termínovaného vkladu a tabulka s konkrétními úrokovými sazbami. 

Informace byly čerpány z oficiálních a ve ejn  dostupných zdroj  jako jsou internetové 

stránky daných finančních institucí a dokumenty zde uve ejn né. Další informace byly 

poskytnuty či up esn ny osobn , e-mailem nebo po telefonické dohod . 

4.1 POŽůDůVKY FIRMY REůLITY K, S.R.O. 

REALITY K, s.r.o. byla založena v roce 2000. Její sídlo je v Brn  a její hlavní činností 

je pronájem nemovitostí (31). 

Management firmy REALITY K, s.r.o. požaduje zhodnotit finanční prost edky ve výši 

3 000 000 Kč pomocí termínovaných vklad  určených pro právnické osoby, se kterými 

má z minulosti dobrou zkušenost. Celková finanční suma má být vzhledem 

k požadavk m managementu rozd lena na dv  stejné částky po 1 500 000 Kč, které 

budou uloženy ob  na dobu jednoho roku. U první části vkladu preferuje management 

p edevším úrokové zhodnocení, zatím co u druhé části p edevším výši sankce za 

p edčasný výb r.  

Dalším požadavkem managementu firmy je 100% pojišt ní vklad . Termínované 

vklady bank a družstevních záložen jsou pojišt ny u Fondu pojišt ní vklad  do výše 
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100 000 EUR v ekvivalentu české m ny. P i rozložení částky 3 000 000 Kč na dv  

stejné částky o hodnot  1 500 000 Kč, p ičemž každá část vkladu bude uložena u jiné 

finanční instituce, bude podmínka 100% pojišt ní vklad  spln na. 

4.2 VYBRůNÉ PRODUKTY OBCHODNÍCH BůNK 

Na českém bankovním trhu dle informací České národní banky funguje celkem 45 bank 

a poboček zahraničních bank. Jejich kompletní seznam je uveden v p íloze č. 1.  

Vzhledem k faktu, že obchodní banky na území České republiky nabízejí r zné typy 

vkladových produktu pro právnické osoby, bylo pro analýzu vybráno následujících šest 

z nich, jejichž podmínky termínovaných vklad  jsou srovnatelné. 

 

 Českomoravská obchodní banka, a.s. 

 GE Money Bank, a.s. 

 Komerční banka, a.s. 

 Raiffeisenbank, a.s. 

 Sberbank CZ, a.s. 

 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 

V další části bakalá ské práce jsou jednotlivé finanční instituce zmapovány z hlediska 

historického vývoje, nabídky služeb a z hlediska nabídky daného termínovaného 

vkladu. U termínovaných vklad  je kladen d raz p edevším na oblasti, které odpovídají 

požadavk m managementu firmy REůLITY K, s.r.o. Dále je zde popsaná 

charakteristika a odlišnosti jednotlivých termínovaných vklad  t chto finančních 

institucí. 
 

4.2.1 Československá obchodní banka, a. s. 

Československá obchodní banka, a.s. Ědále jen ČSOBě, p sobící v České republice jako 

univerzální banka, byla založena státem v roce 1ř64 za účelem poskytování služeb 
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v oblasti financování zahraničního obchodu a volno m nových operací. V červnu 1řřř 

došlo k její privatizaci a jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank. 

V červnu roku 2000 p evzala ČSOB Investiční a poštovní banku a následn  po 

odkoupení minoritních podíl  se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcioná em 

ČSOB. Od 1. Ledna 200Ř je slovenská pobočka odd lena od české, do té doby p sobila 

ČSOB jak na českém tak i slovenském trhu (32). 

Své služby poskytuje ČSOB jak fyzickým osobám, malým a st edním podnik m, tak i 

korporátním a institucionálním klient m. Svým více než 3 milion m klient  nabízí 

krom  bankovních služeb nap . pojistné a penzijní produkty, financování bydlení, 

kolektivní investování nebo správu majetku. Klienti mají možnost výb ru hotovosti 

nejen z více než ř00 bankomat , ale také prost ednictvím služby CashBack (32). 

Termínovaný vklad 

Termínovaný vklad u ČSOB je možno sjednat v délce trvání od 7 dní až do 3 let. Účet 

je možno vést jak v české m n , tak i v r zných zahraničních m nách, jako nap . EUR, 

USD, GBP nebo CHF. Minimální z statek na účtu, který je nutný pro založení, je 5 000 

Kč. Vedení účtu, stejn  tak zasílání výpis  jak elektronicky, tak poštou, je zdarma. 

Úroková sazba je dána pásmovým úročením a je závislá na dob  splatnosti vkladu a 

objemu vložených pen z. Pro založení je t eba p edložit doklad o právní subjektivit , 

resp. oprávn ní k podnikatelské činnosti a pr kaz totožnosti (33). 

Poplatek za p edčasný výb r z terminovaného vkladu je p i délce vkladu do 6 m síc  

včetn  0,75 % z vybírané částky, nad 6 m síc  délky vkladu činí 1,5 % z vybírané 

částky. Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč. První výb r hotovosti 

z termínovaného účtu je zdarma, další za 50 Kč Ě34ě. 

Termínovaný vklad, nebo jeho část, lze kdykoliv p edčasn  vypov d t Ěukončitě. U 

vklad  s dobou trvání do 1 m síce jsou prost edky k dispozici bez sankce pouze v den 

splatnosti vkladu. U vklad  s dobou trvání od 1 m síce Ěvčetn ě a delší v den splatnosti 

vkladu + 6 kalendá ních dn . Termínovaný vklad lze kdykoliv p edčasn  vypov d t, ale 

s poplatkem dle platného Sazebníku ČSOB Ě33ě. 
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V následující tabulce č. 1 je zobrazeno úročení terminovaného vkladu ČSOB se 

splatností 12 m síc . Navzdory pásmovému úročení jsou úrokové sazby u všech pásem 

stejné. 

Tabulka č. 1 - Úročení termínovaného vkladu - ČSOB 

Doba splatnosti 

vkladu 

Pásma úročení v Kč Ěp.a.ě 

Do 149 řřř Kč 
150 000 – 

499 řřř Kč 

500 000 – 

999 řřř Kč 

Od 1 000 000 

Kč 

12 m síc  0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 35) 

 

4.2.2 GE Money Bank, a.s. 

GE Money Bank, a.s. Ědále jen GE Money Bankě, společn  s GE Money ůuto, spadá 

pod skupinu GE Money, která byla založena roku 1892 a je v současnosti jednou 

z nejv tších a nejsiln jších společností na sv t . V České republice p sobí od roku 1řř7 

a nabízejí své služby více než 1 milionu klient  Ě36ě. 

GE Money Bank jako univerzální banka pat í k nejv tším českým pen žním ústav m. 

Své služby neorientuje jen na občany, ale i malé a st ední podniky. Disponuje rozsáhlou 

sítí jak poboček, tak bankomat . Mezi její prvenství pat í nap íklad vybavení celé 

bankomatové sít  čipovou technologií nebo p edstavení refinancování hypoték. Každý 

rok také získává ocen ní v sout ži Zlatá koruna, oceňující nejlepší finanční produkty na 

trhu (36). 

Jednorázový termínovaný vklad 

Jednorázový termínovaný vklad u GE Money Bank je určen jak pro fyzické, tak pro 

právnické osoby. Pro jeho založení v české m n  není t eba mít u GE Money Bank 

vedený b žný účet. Minimální výše vkladu je stanovena na 40 000 Kč. Vklad lze založit 

na 1 až 12 m síc  ve t ech r zných m nách a je úročen pásmov  dle úrokového listu. 

Úroky jsou p ipisovány vždy v den ukončení, pokud se jedná o jednorázový 

termínovaný vklad vedený v české m n  Ě37ě. 
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Právnická osoba k založení tohoto vkladu pot ebuje platný občanský pr kaz a druhý 

doklad totožnosti osoby oprávn né jednat za firmu. Pokud právnická osoba není 

klientem GE Money Bank, je pot eba ješt  dodat výpis z obchodního rejst íku, p ípadn  

jiný právn  zp sobilý doklad, který prokazuje právní subjektivitu Ě37ě. 

Všechny operace týkající se termínovaného vkladu jsou zdarma, jedinou výjimkou je 

p edčasný výb r, který je sankcionován 2 % p.a. do konce p vodn  sjednané doby 

z vybírané částky Ěmin. 0,5 %, max. 6%ě Ě3Řě. 

V následující tabulce č. 2 je zobrazeno úročení terminovaného vkladu GE Money Bank 

se splatností 12 m síc . Navzdory pásmovému úročení jsou úrokové sazby u všech 

pásem stejné. 

 

Tabulka č. 2 - Úročení termínovaného vkladu - GE Money Bank 

Doba 

splatnosti 

vkladu 

Pásma úročení v Kč Ěp.a.ě 

do 249 999,99 

Kč 
od 250 000 Kč od 500 000 Kč 

od 1 000 000 

Kč 

12 m síc  0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 38) 

 

4.2.3 Komerční banka, a.s. 

Roku 1990 byla Komerční banka, a.s. Ědále jen Komerční bankaě založena jako státní 

instituce. Dnes pat í mezi jednu z p edních bankovních institucí nejen v České 

republice, ale i ve st ední a východní Evrop . Komerční banka je mate skou společností 

Skupiny KB a od íjna roku 2001 také součástí mezinárodní skupiny Société Générale, 

která se adí k jedné z nejv tších evropských finančních skupin. Společnosti, pat ící do 

skupiny KB mají ve své nabídce další služby, specializují se nap íklad na penzijní 

p ipojišt ní, stavební spo ení, spot ebitelské úv ry, pojišt ní či faktoring Ě3řě. 

Jako univerzální banka nabízí veškeré služby v oblasti retailového, podnikového a 

investičního bankovnictví. Komerční banka provozovala v roce 2013 na 3řř poboček a 

72ř bankomat , jejichž služeb využívalo kolem 1,6 milion  klient  Ě3řě. 



39 

 

Termínovaný účet 

Termínovaný účet je určen jak fyzickým, tak právnickým osobám. Velkou výhodou je, 

že pro jeho založení není podmínkou mít b žný účet, či jiný produkt, vedený 

v Komerční bance a je možnost uzav ení více Termínovaných účt . Peníze lze na účet 

uložit na dobu od 7 dní do 12 m síc , delší splatnosti od 2 do 5 let jsou nabízeny 

v rámci produktu Perfektní spo ení. Účet je vedený v české m n  a minimální výše 

vkladu činí 5 000 Kč. Služby jako založení, vedení a zrušení účtu jsou zdarma. Úroky 

jsou na účet p ipisovány p ímo v den splatnosti účtu. Dále tento účet nabízí pro vklady 

se splatností 1 m síc a delší možnost p edčasného výb ru i p ed datem splatnosti 

vkladu. Na ten se ovšem vztahuje poplatek 250 Kč Ě40ě. Součástí poplatku je navíc i 

sankce stanovena ve výši 50% úrokové sazby p.a. z vybírané částky za každý den 

zbývající do p edešlé doby splatnosti (41). 

V následující tabulce č. 3 je zobrazeno úročení terminovaného vkladu Komerční banky 

se splatností 12 m síc . Oproti p edchozím dv ma bankám je zde odlišnost v tom, že 

Komerční banka nevyužívá pásma úročení. 

 

Tabulka č. 3 - Úročení termínovaného vkladu - Komerční banka 

Doba splatnosti vkladu Úroková sazba Ěp.a.ě 

12 m síc  0,65 % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 42) 

 

4.2.4 Raiffeisenbank, a.s. 

Raiffeisenbank a.s. Ědále jen Raiffeisenbank) poskytuje v České republice své služby od 

roku 1řř3. Soukromým i podnikovým klient m nabízí širokou nabídku bankovních 

služeb. V roce 2006 začalo probíhat spojování s eBankou, které trvalo až do roku 200Ř. 

Nyní po více jak 20 letech svého p sobení v České republice poskytuje svým klient m 

služby v celkem 123 pobočkách a díky celkovým aktiv m ve výši 200 miliard korun je 

považována za jednu z p ti nejv tších bank na u nás (43). 
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Termínovaný vklad 

Termínovaný vklad od Raiffeisenbank nabízí svým klient m možnost ukládání pen žní 

hotovosti bez nutnosti zakládat si b žný účet. Splatnost t chto vklad  se pohybuje od 1 

týdne až do 2 let. Pro založení pot ebuje právnická osoba oprávn ní k provozování 

podnikatelské činnosti a minimální vklad ve výši 10 000 Kč Ě44ě. 

Krom  české m ny lze tento termínovaný vklad vést i v 5 dalších zahraničních m nách. 

Jeho založení i vedení je zdarma. Jediným poplatkem je sankce za p edčasný výb r či 

zrušení, která je stanovena 2% z p edem vybrané částky, musí ovšem činit minimáln  

1 000 Kč. V rámci n kterých dob splatnosti ovšem nabízí možnost p edčasného výb ru 

až 20% aktuálního z statku bez sankce. Tento výb r m že prob hnout pouze jednou 

b hem celého trvání vkladu Ě45ě. 

V následující tabulce č. 4 je zobrazena úroková sazba pro terminovaný vklad 

Raiffeisenbank se splatností 12 m síc . 

 

Tabulka č. 4 - Úročení termínovaného vkladu - Raiffeisenbank 

Doba splatnosti vkladu Úroková sazba Ěp.a.ě 

12 m síc  0,10 % 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 45) 

 

4.2.5 Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ, a.s. Ědále jen Sberbankě p sobí na území České republiky od roku 1řř3. 

V lednu 1997 po získání licence od ČNB se z ní stala samostatná akciová společnost. 

Do února 2013 vystupovala pod jménem Volksbank CZ a od toho data byla 

p ejmenována na Sberbank CZ. Hlavním akcioná em banky je Sberbank Europe ůG, 

která je dce inou společností Sberbank Rusko (46). 

Sberbank nabízí svým klient m široké portfolio finančních produkt  a služeb, zam ené 

jak na osobní, tak i firemní bankovnictví. Zakládá si na d v ryhodnosti a snaží se nebýt 

pouze prodejcem bankovních produkt , ale finančním poradcem, který je schopen 

nabídnout individuální ešení (46). 
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Termínovaný vklad 

Termínovaný, který nabízí Sberbank, je možné z ídit pro fyzické osoby starší 1Ř let a 

právnické osoby, jejichž roční obrat nep esáhl 25 mil. Kč. Právnické osoby pot ebují 

k založení doklad o existenci právnické osoby, jako nap íklad ú edn  ov ená kopie 

výpisu z obchodního rejst íku a doklad prokazující totožnost fyzické osoby, která jedná 

jménem právnické osoby. Podmínkou pro otev ení termínovaného vkladu je založení 

b žného nebo spo icího účtu u Sberbank. Minimální částka, na kterou m že být 

zakládán, je 30 000 Kč. Splatnost se pohybuji již od 7 dní až do 5 let s možností 

investice v české m n , nebo EUR, USD, RUB, p ípadn  individuáln  i v jiné m n . 

Termínovaný vklad je možné za ídit osobn , prost ednictvím telefonu, e-mailu nebo 

elektronického bankovnictví. Služby spojené se založením a vedením Termínovaného 

vkladu jsou zdarma (47). 

V následující tabulce č. 5 je zobrazena úroková sazba pro terminovaný vklad Sberbank 

se splatností 12 m síc . 

 

Tabulka č. 5 - Úročení termínovaného vkladu - Sberbank 

Doba splatnosti vkladu Úroková sazba (p.a.) 

12 m síc  1,03 % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 47) 

 

4.2.6 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

UniCredit Bank p sobí na českém trhu od listopadu 2007. Jejímu vzniku p edcházelo 

sloučení HVB Banka a Živnostenské banky. V České republice a na Slovensku p sobí 

od prosince 2013 pod sjednoceným názvem UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s. Ědále jen UniCredit Bank). adí se mezi p ední finanční instituce 

nabízející své služby jak firemním zákazník m, tak privátní klientele Ě48). 
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Standartní termínovaný vklad 

Termínovaný vklad UniCredit Bank nabízí založení i vedení účtu zdarma. V p ípad  

zájmu je možné sjednat i opakovaný termínovaný vklad s možností zm ny r zných 

parametr  ke dni obnovy (49). 

Minimální vklad nutný pro založení termínovaného vkladu je stanoven na 30 000 Kč. 

V nabídce jsou vklady se splatností od jednoho týdne až do 5 let. Vklad lze založit i 

v jiné m n  než české, nap íklad v eurech nebo amerických dolarech. Úročení 

termínovaného vkladu je pásmové a maximální limit vložených pen žních prost edk  je 

omezen na 5 000 000 Kč Ě50ě. 

Sankce za p edčasný výb r je u právnických osob stanovena individuáln  (51). Dle 

vyjád ení banké e se využívá nejčast ji p e úročení p edčasn  vybírané částky na 

nulový výnos, tj. kladné výnosové úroky jsou z p edčasn  vybírané částky odebrány a 

vyplacena je pouze p vodní vložená část.   

Následující tabulka č. 6 zobrazuje úročení terminovaného vkladu UniCredit Bank se 

splatností 12 m síc . Navzdory pásmovému úročení jsou úrokové sazby u všech pásem 

stejné. 
 

Tabulka č. 6 - Úročení termínovaného vkladu - UniCredit Bank 

Doba 

splatnosti 

vkladu/tis. Kč 

Úroková sazba Ěp. a.ě 

0 – 50 50 – 200 200 – 500 500 – 1 000 
1 000 – 5 

000 

12 m síc  0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 50) 

 

4.3 VYBRůNÉ PRODUKTY DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 

Podle dostupných informací na českém trhu p sobí celkem 12 družstevních záložen. 

Jejich seznam je uveden v p íloze č. 2. P i využívání služeb družstevních záložen se 

fyzická či právnická osoba nestává klientem, jako je tomu u banky, ale členem.  



43 

 

V posledních letech je situace kolem družstevních záložen nejistá. N které družstevní 

záložny nep ijímají další členy, jiné zase nenabízí služby p ímo pro právnické osoby, 

proto byly pro analýzu termínovaných produkt  vybrány následující šest z nich. 

 

 ůKCENTů, spo itelní a úv rní družstvo 

 ůNO spo itelní družstvo 

 Artesa, spo itelní družstvo 

 Záložna CREDITůS, spo itelní družstvo 

 Moravský Pen žní Ústav, spo itelní družstvo 

 Pen žní d m, spo itelní družstvo 

 

V další části bakalá ské práce jsou jednotlivé družstevní záložny zmapovány, a to z 

hlediska historického vývoje, podmínek členství a z hlediska nabídky terminovaného 

vkladu. U terminovaných vklad  je stejn  tak jako v p ípad  bank kladen d raz 

p edevším na oblasti, které souvisejí s požadavky managementu firmy REALITY K, 

s.r.o. Dále je zde popsána charakteristika a odlišnosti jednotlivých terminovaných 

vklad  vybraných družstevních záložen. 

 

4.3.1 ůKCENTů, spo itelní a úv rní družstvo 

ůkcenta, spo itelní a úv rové družstvo Ědále jen ůkcentaě p sobí na českém finančním 

trhu již p es 15 let. Spadá pod skupinu ůkcenta, kterou tvo í t i samostatné společnosti, 

zabývající se mimo finance i devizami a energiemi a nabízejí tak širokou nabídku 

služeb Ě52ě. ůkcenta podléhá dohledu České národní banky a nabízí pro své členy jak 

služby spojené s vedením b žného účtu, tak zajímavé zhodnocení úspor formou 

termínovaných vklad  či spo icích účt . V neposlední ad  nabízí i úv ry 

s individuálním p ístupem pro všechny Ě53ě. 

Členství 

Členem ůkcenty se m že stát fyzická osoba, podnikatelé a právnické osoby, nebo 

občanská sdružení či neziskové organizace. Členství vzniká podepsáním členské 
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p ihlášky a zaplacením základního členského vkladu, který u ůkcenty činí 1 Kč. Tento 

poplatek lze zaplatit bezhotovostn  na b žný účet, nebo hotov  na pobočce či 

obchodním míst . Následn  p edstavenstvo rozhodne o p ijetí člena. Za závazky 

družstva jednotliví členové neručí Ě54ě. 

Termínovaný vklad 

Termínovaný vklad nabízí p edem zaručený výnos a výhodné zhodnocení úspor pomocí 

pásmového úročení. Vklad se sjednává na pevnou úrokovou sazbu, doba jeho splatnost 

se pohybuje od 6 m síc  až do 5 let. Součástí sjednaného termínovaného vkladu je i 

založení b žného účtu ůkcenta Konto, které nabízí výhody jako internetbanking a jeho 

z ízení a vedení je, stejn  jako u termínovaného vkladu, zdarma. B žný účet funguje 

odd len  a peníze na n j p evedené pak lze následn  p evést p ímo na termínovaný 

vklad (55). 

Zaslání výpis  v elektronické podob , stejn  jako vedení a z ízení účtu je zdarma. 

Zpoplatn ny jsou výpisy v papírové podob  jak klasické, tak mimo ádné, a to částkou 

100 Kč. Termínovaný vklad nabízí možnost p edčasného výb ru, ale je s ním spojen 

poplatek 5% z vybírané částky Ě56ě. 

Následující tabulka č. 7 zobrazuje jednotlivé pásma úročení spolu s úrokovými sazbami 

termínovaného vkladu Akcenty se splatností 12 m síc . 

 

Tabulka č. 7 - Úročení termínovaného vkladu - Akcenta 

Doba 

splatnosti 

vkladu 

Pásma úročení / roční úroková sazba Ěp.a.ě 

1 000 až 
99 řřř Kč 

100 000 – 

799 řřř Kč 

800 000 – 

1 499 999 

Kč 

1 500 000 – 

2 999 999 

Kč 

3 000 000 a 

více Kč 

12 m síc  0,7 % 0,8 % 0,9 % 1 % 1,1 % 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 55) 
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4.3.2 ůNO spo itelní družstvo 

Historie ůNO spo itelního družstva sahá až do roku 1řřř, kdy byla zapsána do 

obchodního rejst íku jako Spo itelní a úv rové družstvo Royal Savings and Loans. 

Následn  došlo v roce 200ř ke zm n  obchodního jména na ROYůL CůPITůL 

družstevní záložna a pod svým nyn jším názvem p sobí ůNO spo itelní družstvo od 

íjna 2011. ůNO spo itelní družstvo se zam uje jak na občany, podnikatelé, tak i firmy 

a nabízí jim své depozitní a úv rové produkty Ě57ě. 

Členství 

Členem družstva se m že stát jak fyzická osoba, která dosáhla zletilosti, tak právnická 

osoba. Podmínky pro spln ní členství jsou doručení členské p ihlášky, splacení 

vstupního členského vkladu, který činí 1 Kč a zbylých 16 řřř Kč je pot eba splatit do 3 

let od vzniku členství. Posledním krokem je už samotné p ijetí člena družstva. Členství 

v ůNO spo itelní družstvo opravňuje k účastn ní se jednání na členských sch zích nebo 

nap íklad podílení se na zisku družstva Ě5Řě. 

Termínovaný vklad 

Tento vklad je možno založit jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Úročení je dáno 

pásmov  s minimálním vkladem 10 000 Kč. Délka vkladu se m že pohybovat 

v rozmezí od 3 m síc  až do 5 let. Úroky jsou pak p ipisovány až na konci 

termínovaného vkladu Ě5řě. 

Pro právnickou osobu je samotný termínovaný účet, jeho z ízení, vedení zdarma. 

Zrušení, p edčasný výb r či p edčasné ukončení vkladu se ídí dle smlouvy o 

termínovaném vkladu. Za výpis zhotovený na pobočce si družstvo účtuje 25 Kč, za 

mimo ádný výpis dokonce 50 Kč. Všechny ostatní služby spojené jak s b žným účtem, 

tak termínovaným vkladem, jsou zdarma Ě60ě. 

V následující tabulce č. 8 je zobrazeno úročení terminovaného vkladu ůNO spo itelního 

družstva se splatností 12 m síc . Navzdory pásmovému úročení jsou úrokové sazby u 

všech pásem stejné. 
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Tabulka č. 8 - Úročení termínovaného vkladu – ANO spo itelní družstvo 

Doba 

splatnosti 

vkladu/tis. 

Kč 

Pásma úročení v Kč Ěp.a.ě 

10-99 100-249 250-499 500-999 
1000-

2499 
2500+ 

12 m síc  2,10 % 2,10 % 2,10 % 2,10 % 2,10 % 2,10 % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 59) 

 

4.3.3 ůrtesa, spo itelní družstvo 

ůrtesa, spo itelní družstvo Ědále jen ůrtesaě nabízí své služby již od roku 1řřř, tehdy 

ješt  pod názvem Spo itelní a úv rní družstvo SVůTOPLUK. V roce 2005 byla 

p ejmenována na 1. Investiční záložnu – spo itelní a úv rové družstvo a od roku 2010 

vystupuje pod nyn jším názvem ůrtesa, spo itelní družstvo (61).  

Členství 

Členem se m že stát jak právnická, tak fyzická osoba. Samotné členství vzniká 

sepsáním a doručením písemné členské p ihlášky, zaplacení základního členského 

kapitálu a schválení p ijetí. Výše základního členského kapitálu činí 100 Kč a je splatný 

v den podání p ihlášky Ě62ě. 

Termínovaný vklad Artesa STANDARD 

Termínovaný vklad ůrtesa STůNDůRD je uzavírán minimáln  na částku 20 000 Kč a 

pevnou dobu trvání. Nabízí také možnost nastavit si automatické obnovy vklad . Délka 

vkladového období se pohybuje od 1 m síce až po 5 let a úročení je dáno pásmov  dle 

vloženého vkladu. Pro založení pot ebuje právnická osoba 2 doklady totožnosti a výpis 

z obchodního rejst íku Ě63ě. 

Služby spojené s termínovaným vkladem, jako založení, vedení a zrušení jsou zdarma. 

P edčasný výb r je zpoplatn n 1,5 % z vybírané částky, minimáln  však 1 000 Kč. 

Výpis vyhotovený na pobočce nebo zaslaný elektronicky je zdarma, zpoplatn n je 

pouze výpis zaslaný poštou a to částkou 34 Kč Ě64ě. 
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V následující tabulce č. 9 jsou zobrazena jednotlivé pásma úročení spolu s úrokovými 

sazbami termínovaného vkladu Artesy se splatností 12 m síc . 

Tabulka č. 9 - Úročení termínovaného vkladu - Artesa 

Doba 

splatnosti 

vkladu 

Minimální z statek / Úroková sazba Ěp. a.ě 

Do 99 999 

Kč 

Do 499 999 

Kč 

Do 999 999 

Kč 

Do 1 999 

řřř Kč 

2 000 000 a 

více Kč 

12 m síc  1,10 % 1,20 % 1,30 % 1,40 % 1,50 % 

 ĚZdroj: vlastní zpracování dle 65) 

 

4.3.4 Záložna CREDITůS, spo itelní družstvo 

Záložna CREDITůS, spo itelní družstvo Ědále jen záložna CREDITůSě funguje již 1Ř 

let a to od roku 1řř6, kdy bylo založeno pod názvem 1. T ebíčská záložna, spo itelní a 

úv rní družstvo. Pod nyn jším názvem funguje od roku 2010 Ě66ě. 

Svým klient m nabízí ve 25 pobočkách po celé České republice. Navíc nabízí možnost 

využít služeb mobilního pracovníka, který v p ípad  pot eby z ízení produkt  či žádosti 

o úv r p ijede za klientem na p edem smluvené místo Ě67ě. 

Členství 

Členové mají možnost využívat služeb, které jim záložna CREDITůS nabízí a to se 

zajímavými úrokovými sazbami. Členství lze za ídit buď osobn  na jedné z poboček, 

nebo p ípadn  na internetu. Záložna CREDITůS nabízí možnost stát se členem 

fyzickým osobám, právnickým osobám, ale také r zným institucím a organizacím. Pro 

vznik členství je nutné uhrazení členského vkladu, který činí 100 Kč. Mezi práva 

každého člena pak pat í možnost účasti na členských sch zích, není to ovšem 

povinnost. Po zániku členství vzniká nárok na vypo ádací podíl Ě6Řě. 

Termínovaný vklad 

Termínovaný vklad nabízí garantovaný úrok, na rozdíl od v tšiny finančních institucí, 

úroková sazba není stanovena pásmovým úročením, ale je pevná pro libovolnou výši 

vkladu. Úroky jsou p ipisovány m síčn  (69). 
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Tento termínový vklad lze vést jak v české m n , tak i v zahraničních m nách jako 

EUR, USD, GBP, CHF a PLN. Podmínkou založení je z ízení B žného účtu 

CREDITůS, který je veden zdarma. Nevýhodou je, že není umožn n vklad dalších 

pen z na termínovaný vklad. Smluvní pokuta za ukončení termínovaného vkladu, které 

vyplývá z ukončení členství ze strany klienta, je 20% z výše vkladu Ě70ě. Pro založení 

pot ebuje právnická osoba občanský pr kaz a výpis z obchodního rejst íku Ě71ě. 

V následující tabulce č. 10 je zobrazena úroková sazba termínovaného vkladu 

CREDITAS se splatností 12 m síc . 

 

Tabulka č. 10 - Úročení termínovaného vkladu - Creditas 

Doba splatnosti vkladu Úroková sazba (p.a.) 

12 m síc  0,75 % 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 71) 

 

4.3.5 Moravský Pen žní Ústav, spo itelní družstvo 

Moravský Pen žní Ústav, spo itelní družstvo Ědále jen Moravský pen žní ústavě vznikl 

dne 15.Ř 1řř6 ve Zlín . B hem roku 2005 se mu poda ilo p ekonat hranici tisíce člen  a 

od roku 2006 p evzala výkon dozoru nad družstvem Česká národní banka. Spolu s tím 

se začal postupn  navyšovat základní kapitál, což vedlo k tomu, že na konci roku 2006 

m lo družstvo již 2000 klient . V roce 200Ř došlo k fúzi s Privátním Pen žním 

Ústavem – úv rním družstvem, kde se Moravský Pen žní ústav stal nástupnickou 

organizací. Díky této skutečnosti se op t navýšil základní kapitál a počet člen  vzrostl 

na 6 tisíc člen . V dnešní dob  Moravský pen žní ústav nabízí své služby více než 10 

tisíc m klient  Ě72ě. 

Členství 

Členem se m že stát jak fyzická, tak právnická osoba. Vznik členství je podmín n 

doručením písemné p ihlášky, zaplacením vstupního vkladu, který je stanoven na 100 

Kč a splatný současn  s doručením p ihlášky. Posledním krokem je schválení členství 
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orgány družstva. Samotný vstupní vklad je součástí tzv. členského vkladu, jehož 

celková výše je 1 000 Kč. Po zaplacení vstupního vkladu je nutné uhradit do 2 roku od 

vzniku členství ješt  doplatek, který činí ř00 Kč Ě73ě. 

Firemní vkladový účet 

Účet je možné vést mimo české m ny také v m n  EUR či USD. Minimální vklad činí 

100 000 Kč a úročení probíhá pásmov  dle výše vkladu. Splatnost vkladu se pohybuje 

pouze od 1 m síce po 2 roky. Pro obsluhu účtu je možné navštívit osobn  pobočku 

Moravského Pen žního ústavu, nebo využít služeb internetového bankovnictví, které je 

zdarma a nabízí velkou spoustu výhod Ě74ě. 

Z ízení a vedení účtu v české m n  je zdarma, účty vedené v cizích m nách jsou 

zpoplatn ny 1ř Kč /m síc. Smluvní pokuta za p edčasný výb r z vkladového účtu je 

stanovena na 5% z vybírané částky Ě75ě. 

Následující tabulka č. 11 zobrazuje jednotlivé pásma úročení spolu s úrokovými 

sazbami termínovaného vkladu Moravského pen žního ústavu se splatností 12 m síc . 

 

Tabulka č. 11 - Úročení termínovaného vkladu - Moravský pen žní ústav 

Doba splatnosti 

vkladu/ tis. Kč 

Minimální z statek / Úroková sazba Ěp. a.ě 

0 – 1 000 1 000 – 3 000 3 000 – 10 000 
10 000 – 30 

000 

12 m síc  1,30 % 1,60 % 2,10 % 2,50 % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 74) 

 

4.3.6 Pen žní d m, spo itelní družstvo 

Pen žní d m, spo itelní družstvo Ědále jen Pen žní d mě bylo založeno roku 1řř6. Své 

služby nabízí jak jednotlivc m, tak drobným a st edním firmám či podnikatel m. 

Zam uje se na vedení b žných účtu i vkladových účtu, ale nabízí i úv rové služby. Od 

roku 200Ř je účastníkem platebního systému, který spadá pod Českou národní banku 

(76). 
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Členství 

Členem se m že stát buď fyzická osoba pln  zp sobilá k právním úkon m, nebo také 

právnická osoba. D ležité je p edložit dva platné doklady určující totožnost, vyplnit a 

odevzdat p ihlášku a složit členský vklad, který je stanoven na 100 Kč. Členství lze 

vy ídit v ihned v Uherském Hradišti, kde se nachází sídlo družstva. V p ípad  ukončení 

členství je členský podíl vrácen Ě77ě. 

Termínovaný vklad 

Pro tento termínovaný vklad je stanovený minimální vklad pouze na 100 Kč. Založení, 

vedení termínovaného vkladu, stejn  tak jako výpisy, jsou bez poplatk . Je možné 

založit i více termínovaných vklad , p ípadn  sjednat automatické obnovování vklad . 

Úročení je denní, úroky se pak p ipisují buď na konci daného m síce, nebo až p i 

ukončení vkladu Ě7Řě. 

Vklady, jejichž délka trvání je do 6 m síc  včetn , jsou úročeny pevnou roční úrokovou 

sazbou. Na rozdíl pro vklady s délkou trvání od 7 m síc  je platná pohyblivá roční 

úroková sazba dle sazebníku, který je platný v dob  sjednání termínovaného vkladu. Na 

p edčasný výb r se uplatňuje smluvní pokuta ve výši 10% z vybírané částky, ovšem u 

vklad  delších než 1 rok je možné vybrat p edčasn  až 25% aktuální výše vkladu bez 

poplatku (79). 

V následující tabulce č. 12 jsou zobrazena jednotlivé pásma úročení spolu s úrokovými 

sazbami termínovaného vkladu Pen žního domu se splatností 12 m síc . 

 

Tabulka č. 12 - Úročení termínovaného vkladu - Pen žní d m 

Doba 

splatnosti 

vkladu 

Roční úroková sazba pro vklad (p.a.) 

od 100 Kč 

do 99.999 

Kč 

od 100.000 

Kč do 
2řř.řřř Kč 

od 300.000 

Kč do 
4řř.řřř Kč 

od 500.000 

Kč do 
řřř.řřř Kč 

nad 

1.000.000 Kč 

12 m síc  1,30 % 1,35 % 1,40 % 1,45 % 1,55 % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 79) 
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5 KOMPůRůCE VYBRůNÝCH TERMÍNOVůNÝCH 

VKLůD  BůNK ů DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 

Tato kapitola je zam ena p ímo na samotnou komparaci. Porovnání vychází 

z požadavk  managementu firmy REALITY K, s.r.o., který stanovil kritéria porovnání 

a jejich d ležitost. 

Samotné porovnání prob hlo nejprve na základ  metody ranking. Pro metodu ranking 

byla vybrána následující kritéria dle požadavk  managementu, kterými jsou úroková 

sazba, sankce za p edčasný výb r a kapitálová p im enost. Poslední kritérium výše 

minimálního vkladu slouží k zjišt ní, zda je možné s daným kapitálem termínovaný 

vklad v bec založit.  

V druhé části kapitoly jsou vybrané vklady srovnány na základn  metody bodovací. 

Metoda bodovací nabízí porovnání jednotlivých termínovaných vklad  na základ  více 

kritérií zároveň. Pro metodu bodovací byla op t zvolena následující kritéria, kterými 

jsou úroková sazba, sankce za p edčasný výb r, kapitálová p im enost. Tato 

metoda byla nejprve použita na základ  stejných vah, ale jelikož tento zp sob výpočtu 

nepočítá s r znou d ležitostí jednotlivých kritérií, bylo následn  použito stejné metody 

s rozdílnými vahami. Bodovací metoda s rozdílnými vahami má pro účely stanovení 

nejvhodn jšího termínovaného vkladu vyšší vypovídající hodnoty a výsledný výb r 

bude uskutečn n práv  na základ  této metody. Pro pot eby výpočtu bodovací metody 

s r znými vahami byly pro jednotlivá kritéria stanoveny managementem firmy 

následující váhy d ležitosti: 

 

 úroková sazba – nejd ležit jší kritérium, stanovena váha 3, 

 sankce za p edčasný výb r – v po adí další nejd ležit jší kritérium, stanovena váha 2, 

 kapitálová p im enost – nejmén  d ležité kritérium, stanovena standartní váha 1. 

 

Váha kritéria určuje jeho d ležitost. Čím vyšší váha kritéria, tím je dané kritérium pro 

firmu d ležit jší. Díky tomu bylo docíleno, že d ležitost jednotlivých kritérií, kterou 

stanovil samotný management firmy, bude ve výpočtech zohledn na. Pro lepší orientaci 
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jsou místo termínovaných vklad  v tabulkách uvád ny zkrácené názvy finančních 

institucí, které je nabízejí. 

5.1  METODA RANKING 

Tato část kapitoly je v nována komparaci na základ  metody ranking. Díky její 

jednoduchosti a p ehlednosti jsou termínované vklady porovnány vždy zvlášť dle 

jednotlivých kritérií. To umožňuje se adit výsledné hodnoty postupn  dle umíst ní. Pro 

lepší znázorn ní výsledk  a po adí jednotlivých institucí, nabízejících termínované 

vklady, je součástí každé kapitoly i graf. 

5.1.1 Ranking dle úrokových sazeb 

Úroková sazba je pro v tšinu vkladatel  naprosto nejd ležit jším kritériem p i 

rozhodování, a to nejen u termínovaných vklad . S úrokovou sazbou je spojen výsledný 

výnos, který je hlavním d vodem samotného zhodnocování pen žních prost edk . 

Z tohoto d vodu je práv  ranking dle úrokových sazeb za azen hned jako první 

srovnávací kritérium. 

Uvedené úrokové sazby jsou uvedeny v p.a. Výsledné výnosy jsou vypočteny podle 

podkapitoly 3.7, která se zabývá úročením. Jelikož jsou termínované vklady ze zákona o 

dani z p íjmu zdan ny srážkovou daní, která nyní činí 15%, jsou všechny výnosy 

v tabulce č. 13 vypočteny včetn  této dan . Pro pot eby počítání výnosu je dále 

považováno, že vklad je úročen po celou dobu až do jeho splatnosti. 

Následující tabulka č. 13 zobrazuje ranking dle úrokových sazeb spolu vypočtenými 

výnosy pro vstupní kapitál 1 500 000 Kč s dobou splatnosti 1 rok. 
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Tabulka č. 13 - Ranking dle úrokových sazeb 

Finanční instituce Úroková sazba Ěp.a.ě Výnos po zdan ní Po adí 

ČSOB 0,20 % 2 550 Kč 10.-11. 

GE Money Bank 0,40 % 5 100 Kč 9. 

Komerční banka 0,65 % 8 2ŘŘ Kč 8. 

Raiffeisenbank 0,10 % 1 275 Kč 12. 

Sberbank 1,03 % 13 133 Kč 5. 

UniCredit Bank 0,20 % 2 250 Kč 10.-11. 

Akcenta 1,00 %    12 750 Kč 6. 

ANO spo itelní družstvo 2,10 %    26 775 Kč 1. 

Artesa 1,50 %    17 850 Kč 4. 

Creditas 0,75 %    9 563 Kč 7. 

Moravský pen žní ústav 1,60 %    20 400 Kč 2. 

Pen žní d m 1,55 %    19 763 Kč 3. 

ĚZdroj: Vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě 

 

Z tabulky je patrné, že vyššího zhodnocení je obecn  dosaženo u družstevních záložen, 

které nabízejí ve v tšin  p ípad  úrokové zhodnocení 1% p.a. a vyšší. Jako nejlepší ze 

srovnání vychází termínovaný vklad ůNO, spo itelního družstva se zhodnocením  

2,10 % p.a., který jako jediný p ekonal dvouprocentní hranici. Na druhém až čtvrtém 

míst  se umístily op t termínované vklady družstevních záložen, konkrétn  Moravského 

pen žního ústavu, Pen žního domu a ůrtesy, které všechny dosáhly velmi podobné 

míry zhodnocení. 

Termínované vklady obchodních bank dopadly dle srovnání h e. Výborn  se ovšem 

umístil termínované vklad Sberbank, který jako jediný s mírou zhodnocení 1,03% 

p ekonal procentní hranici a zároveň se umístil p ed zbývajícími dv ma družstevními 

záložnami ůkcenta a Creditas. Zajímavého zhodnocení ješt  dosáhl termínovaný vklad 

Komerční banky, který nabízí úrokovou sazbu 0,65%. Ostatní vklady obchodním bank 

dosahují velmi nízkého zhodnocení pod hranicí 0,5% p.a.  

Následující graf č. 5 zobrazuje celkové po adí termínovaných vklad  jednotlivých 

finančních institucí srovnávaných dle výše úrokové sazby. Pro zajímavost jsou v grafu 
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zelen  zvýrazn ny termínované vklady t ch institucí, které za stanovených podmínek 

p ekročili výší úrokové sazby pr m rnou roční míru inflace na konci roku 2013 ĚŘ0ě. 

 

 

Graf č. 5 - Ranking dle úrokových sazeb 

ĚZdroj: Vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě 

 

5.1.2 Ranking dle sankcí za p edčasný výb r 

P edčasný výb r pen žních prost edk  je dalším d ležitým kritériem pro zhodnocení. 

Jeho podmínky obvykle klienti nezjišťují včas, ale až v situaci, kdy této služby pot ebují 

využít. O to v tším p ekvapením pak m že být pro vkladatele jeho výše, která se ve 

v tšin  p ípad  počítá jako procentuální podíl z výše p edčasn  vybírané částky. Díky 

tomu p edevším u vyšších vklad  m že být sankce pro vkladatele nep íjemným 

p ekvapením. 

Management firmy pro p ípad náhlých zm n uvažuje, že by z obou termínovaných 

vklad  p edčasn  vybral ½ vkladu, tj. 750 000 Kč z každého z vklad  vždy v polovin  

doby splatnosti.  
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 Následující tabulka č. 14 zobrazuje p ehled sankcí, které si účtují jednotlivé finanční 

instituce ke svým termínovaným vklad m. Pro lepší porovnání je sankce p epočtena na 

koruny s p ípadným matematickým zaokrouhlením. Za nejlepší se považuje ten 

termínovaný vklad, jehož sankce p i p epočtu na korunu dosahuje nejnižší částky. 

 

Tabulka č. 14 - Ranking dle sankcí za p edčasný výb r 

Finanční instituce Definice sankce Sankce Po adí 

ČSOB 1,5 % z vybírané částky 11 250 Kč 4.-5. 

GE Money Bank 2 % do konce p vodn  sjednané doby z 
vybírané částky; min. 0,5 %, max. 6 % 

15 000 Kč 6.-8. 

Komerční banka 250 Kč + Ě50% z úrokové sazby za 
každý zbývající den do splatnosti/36000ě 

1 375 Kč 1. 

Raiffeisenbank 2% z vybírané částky, min. 1 000 Kč 15 000 Kč 6.-8. 

Sberbank individuáln  -  2% z vybírané částky 15 000 Kč 6.-8. 

UniCredit Bank p e úročení p edčasn  vybírané částky na 
nulový výnos – 0,2% z vybírané částky 

1 500 Kč 2. 

Akcenta 5% z vybírané částky 37 500 Kč 10. 

ůNO spo itelní 
družstvo 

dle smlouvy o TV - p e úročení na novou 

dobu splatnosti – 0,5% z celé částky 

7 500 Kč 3. 

Artesa 1,5 % z vybírané částky; min. 1.000,- 

CZK 

11 250 Kč 4.-5. 

Creditas 20 % z výše vkladu za ukončení členství 300 000 Kč 12. 

Moravský 
pen žní ústav 

max. 5 % z vybírané částky – 3% 

z vybírané částky 

22 500 Kč 9. 

Pen žní d m až 10% z vybírané částky 75 000 Kč 11. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě 

 

Z porovnání dle výše sankce za p edčasný výb r je patrné, že termínované vklady 

obchodním bank jsou obecn  zatíženy nižšími sankcemi, než je tomu u termínovaných 

vklad  družstevních záložen. Nejnižší sankcí je zpoplatn n p edčasný výb r 

z termínovaného vkladu Komerční banky. Ta jako jediná využívá pro výpočet sankce 

kombinaci pevn  stanovené částky a vzorce, který mimo jiné zohledňuje i dobu mezi 

p edčasným výb rem a splatností. Druhou nejnižší sankci za p edčasný výb r nabízí 
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UniCredit Bank, která ji op t nestanovuje paušáln , ale individuáln . Z ad družstevních 

záložen nabízí nejnižší sankci za p edčasný výb r ůNO spo itelní družstvo, které dle 

individuální dohody p e úročí p edčasn  vybíraný vklad na novou dobu splatnosti. 

Sankce ostatních finančních institucí jsou stanoveny procentem z p edčasn  vybírané 

částky a jejich výše se pohybuje v rozmezí  1,5% – 5 %. Výjimku tvo í pouze dv  

družstevní záložny. Pen žní d m má stanovenou sankci až do výše 10% z p edčasn  

vybírané částky a Creditas nabízí pouze ukončení členství, které je zpoplatn no 20% 

z celého vkladu. 

Celkové po adí všech srovnávaných termínovaných vklad  dle výše sankce za 

p edčasný výb r je zobrazeno v grafu č. 6. Z n j jsou p edevším patrné obrovské rozdíly 

mezi sankcemi u jednotlivých finančních institucí. Pro zajímavost je v následující 

tabulce uvedeno porovnání úrokových výnos  a sankce za p edčasný výb r. 

 

Graf č. 6 - Ranking dle výše sankce za p edčasný výb r pro ob  varianty 

ĚZdroj: vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě 

 

V následující tabulce č. 15 jsou pro zajímavost porovnány hodnoty vypočtených výnos  

a sankcí termínovaných vklad  jednotlivých finančních institucí. 
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Tabulka č. 15 - Srovnání výnos  po zdan ní se sankcemi za p edčasný výb r 

Finanční instituce Výnos po zdan ní Sankce Výsledný výnos  

ČSOB 2 550 Kč 11 250 Kč - 8 700 Kč 

GE Money Bank 5 100 Kč 15 000 Kč - 9 900 Kč 

Komerční banka 8 288 Kč 1 375 Kč 6 913 Kč 

Raiffeisenbank 1 275 Kč 15 000 Kč - 13 725 Kč 

Sberbank 13 133 Kč 15 000 Kč - 1 867 Kč 

UniCredit Bank 2 250 Kč 1 500 Kč 750 Kč 

Akcenta 12 750 Kč 37 500 Kč - 24 750 Kč 

ANO spo itelní družstvo 26 775 Kč 7 500 Kč 19 275 Kč 

Artesa 17 Ř50 Kč 11 250 Kč 6 600 Kč 

Creditas 9 563 Kč 300 000 Kč - 29 0437 Kč 

Moravský pen žní ústav 20 400 Kč 22 500 Kč - 2 100 Kč 

Pen žní d m 19 763 Kč 75 000 Kč - 55 237 Kč 

ĚZdroj: vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě 

 

Z vypočtených hodnot je patrné, že p i odečtení sankce za p edčasný výb r poloviny 

vkladu v polovin  doby splatnosti od výnosu po zdan ní z celého vkladu dosahují 

kladných výsledných výnos  pouze čty i finanční instituce, kterými jsou Komerční 

banka, UniCredit Bank, Ano spo itelní družstvo a ůrtesa. Všechny výsledné výnosy 

jsou pro lepší p edstavu graficky zpracovány pomocí následujícího grafu č. 7. 
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Graf č. 7 - Srovnání výnos  po zdan ní se sankcemi za p edčasný výb r 

ĚZdroj: vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě 

 

5.1.3 Ranking dle kapitálové p im enosti finanční instituce 

Kapitálová p im enost nepat í mezi standardn  sledované informace, co se týče 

vkladatel . Nesouvisí p ímo s termínovaným vkladem či jiným nabízeným produktem, 

ale dává nám informaci o konkrétní finanční instituci. Údaj o kapitálové p im enosti je 

v tšinou zve ejn n ve výročních zprávách jednotlivých institucí, p ípadn  v informacích 

zve ejňovaných b hem roku.  

V následující tabulce č. 16 jsou zobrazeny výsledky metody ranking dle kapitálových 

p im eností. Pro účely této práce jsou porovnávány hodnoty kapitálové p im enosti 

k datu 31. prosince 2013. 
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Tabulka č. 16 - Ranking dle kapitálových p im eností 

Finanční instituce Kapitálová p im enost  Po adí 

ČSOB 15,3 % 7. 

GE Money Bank 23,7 % 1. 

Komerční banka 15,81 % 4. 

Raiffeisenbank 13,22 % 8. 

Sberbank 15,77 % 5. 

UniCredit Bank 15,44 % 6. 

Akcenta 9,79 % 12. 

ANO spo itelní družstvo 13,16 % 9. 

Artesa 23,58 % 2. 

Creditas 11,66 % 10. 

Moravský pen žní ústav 11,49 % 11. 

Pen žní d m 18,37 % 3. 

ĚZdroj: Vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že výše kapitálové p im enosti se u jednotlivých 

finančních institucí nepatrn  liší. Lepších hodnot obecn  dosahují obchodní banky, ale 

všechny finanční instituce p esahují doporučenou hodnotu 8%. 

Jako nejlepší se dle tohoto srovnání umístila GE Money Bank s kapitálovou 

p im eností 23,7%, čím tém  4krát p evyšuje doporučenou hodnotu. Jako druhá se 

umístila ůrtesa s tém  totožným výsledkem 23,5Ř%. S v tším odstupem se na t etím 

míst  za adil Pen žní d m, jehož kapitálová p im enost dosazuje 1Ř,37%. Výsledky 

ostatních finančních institucí jsou dle tohoto kritéria srovnatelné, jedinou výjimku tvo í 

Akcenta, jejíž kapitálová p im enost jako jediná nep ekročila hranici 10%. 

Celkové po adí dle kapitálové p im enosti jednotlivých institucí zobrazuje graf č. 8. 
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Graf č. 8 - Ranking dle kapitálové p im enosti 
(Zdroj: vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informací) 

 

5.1.4 Ranking dle výše minimálního vkladu 

Výše minimálního vkladu je stanovena pro všechny porovnávané termínované vklady, 

díky čemuž nabízí další kritérium pro srovnání. Tato podmínka, kterou si stanovují 
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institucí. Výše minimálního vkladu je vždy uvád na již p ímo v korunách, proto není 

pot eba ji dále p epočítávat jako nap íklad výši sankce za p edčasný výb r. 

Termínovaný vklad s nejnižším minimálním vkladem bude brán jako nejlepší. 
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Tabulka č. 17 - Ranking dle výše minimálního vkladu 

Finanční instituce Výše minimálního vkladu Po adí 

ČSOB 5 000 Kč 3-5. 

GE Money Bank 40 000 Kč 11. 

Komerční banka 5 000 Kč 3-5. 

Raiffeisenbank 10 000 Kč 6-7. 

Sberbank 30 000 Kč 9-10. 

UniCredit Bank 30 000 Kč 9-10. 

Akcenta 1 000 Kč 2. 

ANO 10 000 Kč 6-7. 

Artesa 20 000 Kč 8. 

Creditas 5 000 Kč 3-5. 

Moravský pen žní ústav 100 000 Kč 12. 

Pen žní d m 100 Kč 1. 

ĚZdroj: Vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě 

 

Výše požadovaného minimálního vkladu je u porovnávaných finančních institucí 

r znorodá a v této oblasti nedominují jak obchodní banky, tak ani družstevní záložny. 

Nejnižší minimální vklad požaduje Pen žní d m, a to pouze 100 Kč. Jako druhá se 

umístila ůkcenta, jejíž minimální vklad je stanoven na 1 000 Kč, což je 10krát více než 

u Pen žního domu. Na t etím až pátém míst  se umístily ČSOB, Komerční banka a 

Creditas, které shodn  požadují minimální vklad 5 000 Kč. Ostatní finanční instituce 

mají výši minimálního vkladu stanovenou v od 10 000 Kč a více. Moravský pen žní 

ústav, který dopadl z porovnávaných institucí nejh e, vyžaduje minimální vklad 

dokonce ve výši 100 000 Kč. 

Pro lepší p ehlednost jsou hodnoty z výše uvedené tabulky p evedeny do grafu č. 9. 
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Graf č. 9 - Se azené výsledky metody ranking dle výše minimálního vkladu 

ĚZdroj: vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě 

 

Management v tomto p ípad  nestanovoval jako podmínku výši minimálního vkladu, 

který by m l být alespoň pod úrovní výše vložené pen žní sumy, která je stanovena na 

1 500 000 Kč. Z grafu č.ř je patrné, že tuto podmínku splňují všechny porovnávané 

finanční instituce. 

5.2 BODOVůCÍ METODů 

Další metodou, která byla využita pro porovnání jednotlivých termínovaných vklad , je 
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počítající s r znými vahami, je pro účely výb ru nejvhodn jšího termínovaného vkladu 

rozhodující, protože lépe odpovídá požadavk m managementu na jednotlivá kritéria. 

V následujících tabulkách jsou postupn  vypočteny hodnoty pro všechna zadaná 

kritéria, tj. úroková sazba, sankce za p edčasný výb r a kapitálová p im enost. Dále 
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tabulky obsahují součty a pr m ry bod  jednotlivých institucí s p ípadným 

matematickým zaokrouhlením na dv  desetinná místa a jejich celkové po adí. Charakter 

ukazatele značí, zda je vhodné, aby hodnota daného kritéria klesala, či stoupala. Za 

nejlepší bude zvolena ta finanční instituce, resp. její termínovaný vklad, který dosáhne 

nejvyššího počtu bod  pr m rn . 

5.2.1 Bodovací metoda se stejnými vahami 

Tato část je zam ená na srovnávání termínovaných vklad  na základ  bodovací metody 

se stejnými vahami. To znamená, že všechna porovnávaná kritéria budou mít pro účely 

výpočtu stejnou váhu d ležitosti. 

V tabulce č. 18 jsou uvedeny jednotlivé výpočty dle bodovací metody se stejnými 

vahami. 

 

Tabulka č. 18 - Bodovací metoda se stejnými vahami 

Finanční 
instituce 

Úroková 
sazba 

Sankce 
Kapitálová 
p im enost Součet Pr m r Po adí 

ČSOB 9,52 12,22 64,56 85,75 28,58 10. 

GE Money Bank 19,05 9,17 100 128,21 42,74 7. 

Komerční banka 30,95 100 66,71 197,66 65,89 1. 

Raiffeisenbank 4,76 9,17 55,78 69,71 23,24 12. 

Sberbank 49,05 9,17 66,54 124,75 41,58 8. 

UniCredit 9,52 91,67 65,15 166,34 55,45 4. 

Akcenta 47,62 3,67 41,31 92,59 30,86 9. 

ANO 100 18,33 55,53 173,86 57,95 3. 

Artesa 71,43 12,22 99,49 183,14 61,05 2. 

Creditas 35,71 0,46 49,20 85,37 28,46 11. 

MPÚ 76,19 6,11 48,48 130,78 43,59 6. 

Pen žní d m 73,81 1,83 77,51 153,15 51,05 5 

Váhy ukazatel  1 1 1 

3 
Charakter 

ukazatel  
+ 1 -1 + 1 

ĚZdroj: Vlastní zpracování na základ  p ílohy č. 3) 
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Z tabulky je patrné, že jako nejlepší lze považovat termínovaný vklad Komerční banky, 

který dosáhl svého umíst ní p edevším díky mimo ádn  nízké sankci za p edčasný 

výb r. Spolu s UniCredit Bank se jako jediné dv  obchodní banky umístily v první 

polovin  stupnici hodnot. Jako druhá se umístila ůrtesa, a to i p es fakt, že ani u 

jednoho z porovnávaných kritérií nedosáhla nejvyššího počtu bod . Kompletní po adí 

jednotlivých finančních institucí je zaznamenáno v grafu č. 10.  

 

 

Graf č. 10 - Bodovací metoda se stejnými vahami 
ĚZdroj: Vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě 

 

5.2.2 Bodovací metoda s rozdílnými vahami 

Bodovací metoda s rozdílnými vahami, na rozdíl od p edešlé podkapitoly, ve které se 

počítá se stejnými vahami, zohledňuje r znou d ležitost jednotlivých kritérií. Lépe tak 

kopíruje rozhodování klient , kte í p i rozhodování také dávají pomysln  jednotlivým 

ukazatel m r znou d ležitost.  Čím vyšší číslo váhy, tím vyšší je d ležitost tohoto 

kritéria. 

Následující tabulka č. 19 zobrazuje jednotlivé výpočty s rozdílnými vahami pro první 

část vkladu na 1 500 000 Kč se splatností jeden rok, u kterého management firmy 
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preferuje p edevším výši úrokové sazby. Pro účely toho srovnání byla kritériu úroková 

sazba p i azena váha 3. Pro další ukazatel sankce za p edčasný výb r byla zvolena váha 

2 a poslední kritérium, kapitálová p im enost, získalo váhu 1.  

 

Tabulka č. 19 - Bodovací metoda s rozdílnými vahami – preference úroková sazba 

Finanční 
instituce 

Úroková 
sazba 

Sankce 
Kapitálová 
p im enost Součet Pr m r Po adí 

ČSOB 28,57 24,44 64,56 117,57 19,60 11. 

GE Money Bank 57,14 18,33 100 175,48 29,25 9. 

Komerční banka 92,86 200 66,71 359,57 59,93 2. 

Raiffeisenbank 14,29 18,33 55,78 88,40 14,73 12. 

Sberbank 147,14 18,33 66,54 232,02 38,67 7. 

UniCredit 28,57 183,33 65,15 277,05 46,18 6. 

Akcenta 142,86 7,33 41,31 191,50 31,92 8. 

ANO 300 36,67 55,53 392,19 65,37 1. 

Artesa 214,29 24,44 99,49 338,22 56,37 3. 

Creditas 107,14 0,92 49,20 157,26 26,21 10. 

MPÚ 228,57 12,22 48,48 289,27 48,21 5. 

Pen žní d m 221,43 3,67 77,51 302,61 50,43 4. 

Váhy ukazatel  3 2 1 

6 
Charakter 

ukazatel  
+ 1 -1 + 1 

ĚZdroj: Vlastní zpracování na základ  p ílohy č. 3) 

 

Z tabulky č. 19 je z ejmé, že p i rozdílné váze jednotlivých kritérií se po adí značn  

zm nilo a to p edevším díky preferenci úrokové sazby. Na prvním míst  se umístilo 

ůNO, spo itelní družstvo a to p edevším díky zisku nejvyššího počtu bod  za výši 

úrokové sazby.  

 

Následující tabulka č. 20 zobrazuje výsledky bodovací metody s rozdílnými vahami pro 

druhou část vkladu na 1 500 000 s dobou splatnosti jeden rok. Zde je hlavním 

preferovaným kritériem výše sankce za p edčasný výb r, kterému je p i azena nejvyšší 
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váha 3. Úrokové sazb  je p i azena váha 2 a kapitálové p im enosti je op t p i azena 

standartní váha 1.  

 

Tabulka č. 20 - Bodovací metoda s rozdílnými vahami – preference sankce 

Finanční 
instituce 

Úroková 
sazba 

Sankce 
Kapitálová 
p im enost Součet Pr m r Po adí 

ČSOB 19,05 36,67 64,56 120,27 20,05 11. 

GE Money Bank 38,10 27,50 100 165,60 27,60 8. 

Komerční banka 61,90 300 66,71 428,61 71,44 1. 

Raiffeisenbank 9,52 27,50 55,78 92,80 15,47 12. 

Sberbank 98,10 27,50 66,54 192,14 32,02 7. 

UniCredit 19,05 275,00 65,15 359,20 59,87 2. 

Akcenta 95,24 11,00 41,31 147,55 24,59 9. 

ANO 200 55,00 55,53 310,53 51,75 3. 

Artesa 142,86 36,67 99,49 279,02 46,50 4. 

Creditas 71,43 1,38 49,20 122,00 20,33 10. 

MPÚ 152,38 18,33 48,48 219,20 36,53 6. 

Pen žní d m 147,62 5,50 77,51 230,63 38,44 5. 

Váhy ukazatel  2 3 1 

6 Charakter 

ukazatel  
+ 1 -1 + 1 

ĚZdroj: Vlastní zpracování na základ  p ílohy č. 3) 

 

Po zm n  preferencí je patrná i zm na po adí jednotlivých finančních institucí, resp. 

jejich termínovaných vklad . P i zvolení hlavního kritéria sankce za p edčasný výb r se 

na prvním pozici umístil termínovaný vklad Komerční banky, který ze všech 

porovnávaných finančních institucí nabízí nejnižší sankci za p edčasný výb r. 

Následující graf č. 11 zobrazuje celkový počet bod  všech vybraných finančních 

institucí na základ  metody bodovací s rozdílnými vahami, a to jak p i preferenci 

úrokové sazby, tak i sankce za p edčasný výb r. 
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Graf č. 11- Bodovací metoda s rozdílnými vahami 
ĚZdroj: vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě  
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6 DOPORUČENÍ MůNůGEMENTU FIRMY 

Vzhledem k požadavku firmy REůLITY K, s.r.o. na rozd lení finanční částky 

3 000 000 Kč na dva vklady o částkách 1 500 000 Kč s r znými preferencemi se 

poda ilo pomocí komparace vybrat dv  finanční instituce nabízející vzhledem 

k celkovým požadavk m managementu firmy nejvhodn jší termínované vklady. 

Rozd lení finančního částky 3 000 000 Kč na dva vklady by m lo být provedeno 

následovn :  

 

VKLůD č. 1 

Vložení 1 500 000 Kč na dobu jednoho roku do termínovaného vkladu u společnosti 

ůNO, spo itelní družstvo, který má následující parametry: 

 

Úroková sazba: 2,1 % 

Výsledný výnos po zdan ní:  26 775 Kč 

Sankce za p ípadný p edčasný výb r ½ vkladu: 7 500 Kč 

Kapitálová p im enost finanční instituce:  13,16 % 

 

VKLůD č.2 

Vložení zbylého obnosu 1 500 000 Kč na dobu jednoho roku do termínovaného vkladu 

u společnosti Komerční banka, jehož parametry jsou následující: 

      

Úroková sazba:  0,65 % 

Výsledný výnos po zdan ní:  8 288 Kč 

Sankce za p edčasné splacení ½ vkladu: 1 375 Kč 

Kapitálová p im enost finanční instituce:  15,44 % 
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Tohoto rozd lení je docíleno p edevším pomocí komparace na základ  metody 

bodovací s rozdílnými vahami, která brala v úvahu veškerá kritéria a požadavky 

managementu firmy, spolu s jejich d ležitostí. 

 

 Jedním z požadavk  managementu firmy REALITY K, s.r.o. bylo také 100% pojišt ní 

obou vklad . Právní úprava, která z izuje Fond pojišt ní vklad , zajištuje pojišt ní v 

100% výši pro vklady do výše 100 000 EUR u jedné finanční instituce. Celková částka 

pen žních prost edk  firmy REALITY K, s.r.o. pro zhodnocení sice činí v ekvivalentu 

m ny euro více než požadovaný limit, ale vzhledem k výsledk m komparace, která 

určuje pro každý vklad jinou finanční instituci, je požadavek 100% pojišt ní spln n u 

obou vklad . 
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7 ZÁV R 

Na českém bankovním trhu je nabídka termínovaných vklad  pro právnické osoby 

vcelku omezená a nenabízí tak velké možnosti v rozhodování. Podmínky pro založení 

termínovaného vkladu jsou srovnatelné jak pro právnické osoby, tak i pro fyzické 

osoby. Nejd ležit jším kritériem pro rozhodování bývá v tšinou úroková sazba, která 

vyjad uje míru výsledného výnosu. Výše úrokové sazby je často udávána pásmov  a 

odvíjí se od výše vložených pen žních prost edk . Vyššího zhodnocení je podle analýzy 

vybraných finančních institucí dosaženo u družstevních záložen. 

 

Dalším d ležitým kritériem pro rozhodování o termínovaném vkladu je výše sankce za 

p edčasný výb r. Tato sankce bývá stanovena ve v tšin  p ípad  procentem z p edem 

vybírané částky, ale n které finanční instituce využívají složit jších výpočt , které 

zohledňují nap íklad i dobu mezi p edčasným výb rem a splatností. P edevším u 

družstevních záložen není výjimkou, že jsou p edčasné výb ry posuzovány individuáln  

podle situace vkladatele, jeho historie u dané finanční instituce a mimo jiné i podle výše 

vkladu. Na základ  t chto informací je pak stanovena individuální sazba sankce. Výše 

sankce se dle komparace pohybuje od 0,5% až do 10% z p edčasn  vybírané částky a 

často svou pen žní hodnotou p evyšuje i garantovaný výnos. 

 

Dalším porovnávaným kritériem je kapitálová p im enost, která nepodává informaci o 

konkrétním vkladovém produktu, ale o společnosti, která ho nabízí. Je jedním 

z ukazatel  garance pln ní závazk , vypovídá o rizikovosti finančního ústavu a 

p edevším u družstevních záložen, které v tomto ohledu m ly v minulých letech 

problémy, je vhodné toto kritérium sledovat. 

 

Výše minimálního vkladu nabízí pro menší vkladatele další možnost porovnání. 

Minimální vklad na termínovaném účtu má stanovena každá finanční instituce a její 

výše se m že u r zných společností významn  lišit. Zbylá kritéria jako nap íklad 

poplatek za založení a vedení účtu nabízejí ve v tšin  p ípad  všechny finanční 

instituce zdarma, což neposkytuje další možnost porovnání.  
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Firmy, které se rozhodnou zhodnotit své volné pen žní prost edky pomocí 

termínovaných vklad , by m ly dát p edevším pozor na pásmové stanovení úrokové 

sazby a vzhledem k této skutečnosti dob e zvážit, jakou částku a s jakou dobou 

splatností se rozhodnout zvolit. Dalším d ležitým ukazatelem je sankce za p edčasný 

výb r, kterou je vhodné si zjistit dop edu a zvážit možná rizika, jelikož tato sankce svou 

výší m že často p evýšit i celkový výnos. Vzhledem k složité situaci v minulých letech, 

která se týkala p edevším družstevním záložen, je dobré se zam it i na celkovou situaci 

finanční instituce, která termínovaný vklad nabízí. P i zhodnocování vyšších pen žních 

částek je dobré mít na pam ti, že zákonné pojišt ní vklad  se sice týká všech 

termínovaných vklad  v 100% výši, ale pouze do 100 000 EUR. V p ípad , že 

právnická osoba zamýšlí zhodnotit vyšší částku, než činí ekvivalent tohoto limitu 

v českých korunách, je vhodné buď tuto částku rozd lit mezi r zné finanční instituce, 

anebo se informovat, zda n která z poboček zahraničních bank nenabízí vyšší limit 

pojišt ní vklad . 

 

Hlavním cílem a p ínosem této bakalá ské práce bylo vybrat pro právnickou osobu 

REALITY K, s.r.o. nejvhodn jší typy termínovaných vklad  vzhledem k požadavk m 

managementu firmy. Management firmy požadoval zhodnocení celkové sumy 3 000 

000 Kč pomocí termínovaných vklad  pro právnické osoby a vzhledem k jeho 

rozhodnutí byla tato částka rozd lena na dv  části o hodnotách 1 500 000 Kč. 

Tohoto cíle bylo pomocí metody komparace dosaženo, což značn  usnadní firm  

REALITY K, s.r.o. samotný výb r termínovaných vklad . Pro doporučení 

managementu firmy byly vybrány dva termínované vklady se splatností 12 m síc , a to 

u ůNO, spo itelního družstva a Komerční banky. Tyto termínované vklady zajišťují 

vzhledem k požadavk m managementu firmy nejvhodn jší podmínky pro zhodnocení 

jejich volných pen žních prost edk .  

 

Další d ležitý p ínos této práce vidím také v celkovém zmapování bankovního i 

nebankovního sektoru, společností a jimi nabízených termínovaných vklad  pro 

právnické osoby.  
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P íloha č. 1 – Seznam bank a poboček zahraničních bank p sobících v České 
republice ke dni 01.05 2014 (Zdroj: 81) 

 

Air Bank a.s. 

Bank Gutmann ůktiengesellschaft, pobočka Česká republika 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ĚHollandě N.V. Prague Branch, organizační složka 

BNP Paribas Fortis Sů/NV, pobočka Česká republika 

Citibank Europe plc, organizační složka 

COMMERZBůNK ůktiengesellschaft, pobočka Praha 

Česká exportní banka, a.s. 

Česká spo itelna, a.s. 

Českomoravská stavební spo itelna, a.s. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

Československá obchodní banka, a. s. 

Deutsche Bank ůktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 

Equa bank a.s. 

Evropsko-ruská banka, a.s. 

Fio banka, a.s. 

GE Money Bank, a.s. 

HSBC Bank plc - pobočka Praha 

Hypoteční banka, a.s. 

ING Bank N.V. 

J & T BANKA, a.s. 

Komerční banka, a.s. 

LBBW Bank CZ a.s. 

mBank S.ů., organizační složka 

MEINL BůNK ůktiengesellschaft, pobočka Praha 

Modrá pyramida stavební spo itelna, a.s. 

Oberbank AG pobočka Česká republika 



II 

 

Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika 

PPF banka a.s. 

PRIVůT BůNK ůG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, pobočka Česká 

republika 

Raiffeisen stavební spo itelna a.s. 

Raiffeisenbank a.s. 

Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odšt pný závod 

Saxo Bank ů/S, organizační složka 

Sberbank CZ, a.s. 

Stavební spo itelna České spo itelny, a.s. 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Prague Branch 

The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Volksbank Löbau-Zittau eG, pobočka 

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkrácen : VUB, a.s., pobočka Praha 

Waldviertler Sparkasse Bank AG 

Western Union International Bank GmbH, organizační složka 

Wüstenrot - stavební spo itelna a.s. 

Wüstenrot hypoteční banka a.s. 

ZUNO BůNK ůG, organizační složka 
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P íloha č. 2 – Seznam družstevních záložen p sobících v České republice ke dni 

01.05.2014 (Zdroj: 82) 

ůKCENTů, spo itelní a úv rní družstvo 

ůNO spo itelní družstvo 

Artesa, spo itelní družstvo 

Citfin, spo itelní družstvo 

České spo itelní družstvo 

Družstevní záložna Kredit 

Družstevní záložna PSD 

Moravský Pen žní Ústav - spo itelní družstvo 

Pen žní d m, spo itelní družstvo 

Podnikatelská družstevní záložna 

WPB Capital, spo itelní družstvo 

Záložna CREDITůS, spo itelní družstvo 

 

  



IV 

 

P íloha č. 3 – Vstupní matice pro bodovací metodu 

Finanční instituce Úroková sazba Sankce 
Kapitálová 

p im enost 

ČSOB 0,20 % 11 250 Kč 15,3 % 

GE Money Bank 0,40 % 15 000 Kč 23,7 % 

Komerční banka 0,65 % 1 375 Kč 15,81 % 

Raiffeisenbank 0,10 % 15 000 Kč 13,22 % 

Sberbank 1,03 % 15 000 Kč 15,77 % 

UniCredit Bank 0,20 % 1 500 Kč 15,44 % 

Akcenta 1,00 % 37 500 Kč 9,79 % 

ANO 2,10 % 7 500 Kč 13,16 % 

Artesa 1,50 % 11 250 Kč 23,58 % 

Creditas 0,75 % 300 000 Kč 11,66 % 

Moravský pen žní ústav 1,60 % 22 500 Kč 11,49 % 

Pen žní d m 1,55 % 75 000 Kč 18,37 % 

Váhy ukazatel  1 (3; 2) 1 (2; 3) 1 (1) 

Charakter ukazatel  + 1 - 1 + 1 

ĚZdroj: vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných informacíě  

 

 

 


