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ANOTACE 

Tato bakalářské práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Jejím hlavním 

cílem je zjistit, která banka dokáže nejlépe uspokojit požadavky potenciálních klientů 

(studentů) a vyhodnotit či doporučit nejefektivnější produktový balíček podle mnou 

zvolených kritérií. Bakalářská práce bude založena na porovnání teoretických poznatků 

s praktickými dovednostmi banky. Její teoretická část se zabývá marketingovým 

výzkumem a souvisejícími nástroji marketingu. Praktická část je zaměřena na 

produktový balíček G2, který jsem vybrala z produktového portfolia Komerční banky. 

 

ANNOTATION 

This bachelor's thesis deals with the bank marketing. Its  main aim is to determine, 

which bank is the best to meet the requirements of potential clients (students) and to 

evaluate and recommend the most effective banking package according to my criteria. 

This thesis is based on a comparison of theoretical knowledge with practical bank skills. 

The theoretical part deals with marketing research and related marketing tools. The 

practical part is focused on the  banking package G2, which I have selected from the 

product portfolio of the Commercial Bank. 
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ÚVOD 

 

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je pojem “marketing“ naprosto 

nepostradatelný klíčový faktor, který odlišuje úspěšné podniky od těch méně úspěšných. 

Literatura o problematice marketingu je neobyčejně rozsáhlá a překvapuje množstvím 

existujících definic, které se od sebe mnohdy liší. Najít jedinou, vše zahrnující definici, 

která by platila pro každou situaci je nesnadné a takřka nemožné. Obecně lze usoudit, že 

většina definic vychází z nejčastějšího pojetí, které chápe marketing jako dvě oblasti, 

které jsou spolu úzce spjaté. První z nich nahlíží na marketing jako na postoj 

k podnikání, tedy určitou podnikatelskou filosofii a mravní poslání. Druhá považuje 

marketing za  funkci – soustavu činností, kterými se tato podnikatelská filosofie 

naplňuje.  

 

Západoevropská ekonomika je dnes zejména ekonomikou služeb. V současnosti  

již nenajdeme podnik, který by nenabízel alespoň nějakou službu. S příchodem 

konkurence, která se v mnoha sektorech stupňuje zcela neočekávanou až závratnou 

rychlostí, vzrůstá i význam marketingu služeb. Dobré marketingové znalosti  

a zkušenosti se v současném silném konkurenčním prostředí stávají skutečnou výhrou. 

Tento fakt je samozřejmostí i v bankovnictví a jeho marketingu. Je zřejmé,  

že produktem bankovnictví jsou služby, a proto mluvíme o bankovním marketingu jako 

o marketingu služeb. Banky nabízejí své produkty prostřednictvím marketingového 

mixu a  pečlivě se zaměřují zejména na ty nástroje, které zaručují nejen získání 

zákazníka, ale i jeho udržení v dnešním konkurenčním prostředí. Banky si plně 

uvědomují, že svoje podnikatelské záměry mohou uspokojit pouze tím, že budou 

uspokojeny potřeby zákazníků. K tomu hojně využívají právě marketingový výzkum, 

který patří k nejdůležitějším činnostem marketingu a slouží jako nástroj  

pro monitorování vývoje. Obecně lze marketingový výzkum chápat jako určitý proces 

systematického sběru, analýzy a interpretace informací podstatných pro marketing. 

 

Pro zpracování koncepce bankovního marketingu jsem si zvolila Komerční banku, a.s., 

která je jednou z největších bank v České republice a spadá do působnosti francouzské 

finanční skupiny Société Générale.  
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Komerční banka je univerzální bankou, která patří mezi hlavní poskytovatele 

bankovních služeb v oblasti drobného bankovnictví a je schopna pokrýt všechny 

segmenty na českém bankovním trhu díky rozmanitosti a diferenciaci produktového 

portfolia. Z její široké nabídky jsem si vybrala produktový balíček pro studenty G2, 

který se stal klíčovým objektem mého zájmu a u kterého také pomocí marketingového 

výzkumu zjistím jeho oblíbenost mezi studenty. 

 

Konto G2 je balíček produktů, který zahrnuje komplexní spektrum bankovních služeb 

pro studenty a zároveň poskytuje řadu atraktivních výhod a slev. Základní 

charakteristika produktu G2 se odvíjí od vlastností a životního stylu studentů,  

a proto Komerční banka usiluje o to, aby byl balíček G2 moderní, atraktivní, flexibilní  

a neustále inovovaný. Hlavním cílem KB je uspokojit přání a očekávání všech mladých 

klientů a z tohoto důvodu nabízí konto G2 ve dvou variantách. Studenti si poté už jen 

jednoduše vyberou tu alternativu, která jim vyhovuje nejlépe. 

 

Na trhu existuje celé spektrum rozmanitých bankovních balíčků. Banky se ve větší míře 

zaměřují zejména na studenty, protože jsou si dobře vědomy, že právě tito klienti budou 

patřit po ukončení vzdělání k vyšším příjmovým skupinám a pokud si zvyknou na svoji 

studentskou banku a naučí se využívat její služby, s největší pravděpodobností u ní 

zůstanou i v budoucnu. Balíčky produktů určené pro mladé klienty se proto pro banky 

mohou stát bránou k bankovnímu úspěchu. Domnívám se však, že pro studenty je 

poměrně těžké vybrat si z rozmanité nabídky jednotlivý bank právě ten balíček, který by 

nejlépe uspokojil jejich požadavky. Doufám proto, že hlavní přínos mé práce bude 

spočívat ve všeobecné použitelnosti pro všechny studenty, na jejímž základě si budou 

moci vybrat  produktový balíček, který jim podle jejich zvolených kritérií bude nejvíce 

vyhovovat. 
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1 FORMULACE CÍLE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE  

 

Hlavní cílem mojí bakalářské práce je zjistit, která banka dokáže nejlépe uspokojit 

požadavky potenciálních mladých klientů a na základě zvolených kritérií doporučit 

studentům balíček, který je pro ně nejvýhodnější.  

 

Převážnou náplní mé práce je porovnání vybraných pěti produktových balíčků, které  

ve svých produktových portfoliích nabízí nejvýznamnější banky v České republice. 

Porovnání provedu na základě sedmi kritérií, jejichž váhy pro studenty jsem zjistila 

pomocí krátkého dotazníku.  Podle výsledků, jak úspěšně splní jednotlivé balíčky daná 

kritéria vyhodnotím ten, který je pro studenty nejvýhodnější vlastnit.  

 

Dalším cílem je vyhodnocení oblíbenosti produktového balíčku G2 mezi studenty 

pomocí marketingového výzkumu. Oblíbenost balíčku mezi studenty středních škol, 

VOŠ a VŠ zjistím pomocí elektronického dotazování, protože se domnívám, že právě 

tato forma dotazování je pro ně nejpřitažlivější. Jako nástroj výzkumu mi slouží 

elektronicky sestavený dotazník, který rozešlu studentům do jejich e-mailové schránky 

a také umístím na příslušné internetové portály. Dotazník je sestaven z dvaceti otázek, 

na které student může jednoduše odpovědět během několika minut. Na základě 

výsledků na závěr vyhodnotím, jak moc je balíček G2 u studentů oblíbený. 

 

Přínosem mé práce je poskytnout studentům užitečný manuál informací, na základě 

kterého si budou moci vybrat takový produktový balíček, který pro ně bude 

nejefektivnější. Dále doufám, že můj dotazník bude prospěšný pro Komerční banku, 

protože na základě jeho výsledků bude moci získat nové klienty a snažit se inovovat 

balíček G2 podle přání a požadavků studentů. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST – VYMEZENÍ METODIKY 

2.1  METODIKA 
 

Ve své bakalářské práci budu vycházet především z metody srovnávání a dále použiji 

marketingový výzkum, na jehož základě provedu výzkum mezi studenty a vyhodnotím 

tak oblíbenost bankovního balíčku G2. Praktická část mojí práce je rozdělena na dvě 

části.  

 

První a zároveň i stěžejní část je zpracována na základě metody srovnávání pěti 

bankovních balíčků určených pro studenty. Princip této metody spočívá v tom, že 

vybrané balíčky produktů srovnávám vždy se zvolenou srovnávací základnou (v mém 

případě je to produktový balíček G2). Tuto základnu považuji za normu pro hodnocení. 

Srovnání bude provedeno na základě sedmi kritérií, které představují u studentů různou 

váhu, což poté zohledním v závěrečném vyhodnocení mého srovnávání. 

 

Druhá část je zaměřena na marketingový výzkum, jehož účel a popis jednotlivých jeho 

kroků včetně technik a nástrojů sběru dat budou zařazeny jako součást teoretické části. 

Konkrétní techniku, kterou zvolím, abych získala primární informace, bude elektronické 

dotazování jednotlivých studentů. Domnívám se, že právě tato forma dotazování je 

fenoménem současnosti, a proto ji využiji ve styku s mladými respondenty, kteří budou 

cílovou skupinou mého šetření. Jako nástroj výzkumu mi bude sloužit elektronicky 

sestavený dotazník, na jehož základě vyhodnotím výsledky výzkumu. 
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Obrázek 2.1: Jednostupňový bankovní systém 

Zdroj: PŮLPÁNOVÁ, s. 52 
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2.2   BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2.2.1 Definování bankovního systému 

 
Bankovní systém státu je souhrn všech bank na jeho území, ve kterém jsou přesně 

definovány vztahy mezi bankami. Způsob fungování každého bankovního systému 

závisí na stupni  rozvinutosti ekonomiky příslušné země a je podmíněn existující 

ekonomickou a politickou situací. Bankovní systém se považuje za významný prvek 

každé tržní ekonomiky a jeho síla ovlivňuje efektivnost makroekonomických opatření. 

 

Bankovní systém lze dělit podle různých hledisek. Nejčastěji se setkáváme 

s jednostupňovým a dvoustupňovým bankovním systémem, což vyjadřuje členění 

z hlediska makroekonomických a mikroekonomických funkcí. 

 

���� Jednostupňový bankovní systém – historicky předcházel bankovnímu systému 

dvoustupňovému. Jeho specifikum spočívá v neexistenci centrální banky. 

Rozhodující část systému je tvořena obchodními bankami, které vykonávají 

všechny obchodní činnosti včetně emise peněz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Dvoustupňový bankovní systém  – je tvořen centrální (emisní, cedulovou ) bankou 

a soustavou (komerčních) bank, které vykonávají vlastní obchodní činnosti. 

Podstatou dvoustupňového bankovního systému je oddělení makroekonomické 

funkce centrální banky a mikroekonomické funkce obchodních bank, které 

podnikají za účelem dosažení zisku. 
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Obrázek 2.2: Dvoustupňový bankovní systém 

Zdroj: PŮLPÁNOVÁ, s.53 

 

Podle oprávnění, jaké činnosti mohou banky v systému vykonávat, můžeme bankovní 

systém členit na model univerzálního, odděleného nebo smíšeného bankovnictví.  

 

���� Model univerzálního bankovnictví – banky vykonávají jak komerční, tak  

i investiční obchody.  

���� Model odděleného bankovnictví – jsou institucionálně odděleny banky poskytující 

služby komerčního bankovnictví od bank poskytující služby investičního 

bankovnictví.  

���� Model smíšeného bankovnictví – banky jsou oprávněny provádět pouze komerční 

služby, ale legislativa jim umožňuje držet majetkové účasti ve společnostech, které 

se investičními službami zabývají.1) 

2.2.2   Bankovní systém České republiky 

 

Obecným rysem bankovního systému v současné tržní ekonomice patří skutečnost, že je 

zpravidla budován jako dvoustupňový a je založen na typu univerzálního bankovnictví, 

což platí i pro bankovní systém České republiky. V našem státě existují dvě 

hierarchické úrovně. Na vyšší úrovni je Česká národní banka (ČNB), která má charakter 

centrální (ústřední) a emisní banky. Na nižší úrovni jsou pak ostatní (obchodní) banky, 

mezi které patří také pobočky zahraničních bank působících na našem území, 

reprezentace zahraničních bank a další instituce nebankovního charakteru. Banky 

v České republice jsou oprávněny provádět jak komerční, tak i investiční obchody.  

                                                 
1)  REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. s. 120 – 121.  

CCeennttrr áállnníí  bbaannkkaa  

BBaannkkaa  BBaannkkaa  BBaannkkaa  

KK ll iieenntt   KK ll iieenntt   KK ll iieenntt   KK ll iieenntt   
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Přijímají vklady, poskytují služby, obchodují s majetkovými a cennými papíry  

a provádějí další bankovní služby. Na trhu také působí vedle univerzálních bank  

i specializované banky, které disponují omezenou bankovní licencí a zaměřují se  

na určité vybrané produkty. Za činnost celého bankovního systému je odpovědna 

centrální banka. Pro zabezpečení správného fungování byl vytvořen legislativní rámec, 

který se sestává z řady zákonů a opatření ČNB. 2) 

2.2.3 Struktura bankovního systému v České republice 

Současný bankovní systém České republiky se skládá ze dvou základních prvků, 

kterými jsou ČNB a obchodní banky. Mimo jiné zde však existují i další instituce, které 

nemají bankovní charakter ani bankovní licenci a jsou považovány za instituce 

nebankovního charakteru.  

  

Obrázek 2.3: Prvky bankovního systému 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.2.3.1 Česká národní banka (ČNB) 
 

Nejdůležitějším prvkem celého bankovního systému je ČNB, která zaujímá zcela 

jedinečnou a specifickou roli. Existence této instituce je zakotvena v článku 98 Ústavy 

České republiky a její postavení upravuje zákon č.6/93 Sb., o České národní bance,  

ve znění pozdějších. Na rozdíl od ostatních bank nefunguje na komerčních základech  

a jejími klienty jsou banky a stát. Poslání ČNB dostatečně charakterizuje to, že má 

funkci emisní a centrální banky státu.  

                                                 
2)   SEKERKA, B. Banky a bankovní produkty. 1997. s. 31. 
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Česká národní banka dále působí jako „banka bank“ a „banka státu“, její organizační 

struktura je tvořena ústředím se sídlem v Praze, pobočkami a účelovými organizačními 

jednotkami. Největší rozhodovací moc v České národní bance má Bankovní rada, která 

určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a také rozhoduje o zásadních 

měnově-politických  opatřeních ČNB. V čele bankovní rady stojí guvernér, dva 

víceguvernéři a čtyři vedoucí pracovníci ČNB. Členové bankovní rady jsou jmenováni 

na 6 let prezidentem republiky. Mezi hlavní funkce bankovní rady patří zejména:  

���� Schválení rozpočtu ČNB.  

���� Stanovení zásad činnosti a obchodů ČNB. 

���� Stanovení rozsahu úvěrů ČR. 

���� Stanovení organizačního uspořádání a působnosti organizačních jednotek ČNB. 

���� Udělení  souhlasu k podnikatelské činnosti zaměstnanců ČNB. 

ČNB je relativně nezávislá na pokynech vlády a je oprávněna zaujímat stanovisko 

k návrhům předkládaným k projednání vládě, které se dotýkají působnosti ČNB. 

Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů, jejího jednání se může 

zúčastnit i pověřený člen vlády, který však má pouze poradní hlas. Jménem ČNB jedná 

guvernér, který předsedá bankovní radě a je také oprávněn se zúčastnit s hlasem 

poradním schůzí vlády.3) 

 

Mimo funkce, které zabezpečuje Bankovní rada, existuje i řada základních úkolů ČNB 

stanovených podle zákona. Mezi hlavní činnosti a pravomoci ČNB tedy patří: 

 

���� V oblasti měnové politiky a řízení měny 

- stanovuje příslušné intervence směřující k ovlivnění vývoje měny, 

- vydává bankovky a mince, stanovuje pravidla pro hotovostní operace, ražbu  

a tisk platidel,  

- stanovuje diskontní a lombardní úrokové sazby (tzn. úrokové sazby, za které 

ČNB obchoduje s komerčními bankami), 

- stanovuje povinné minimální rezervy, 

- vyhlašuje oficiální výsledky měnových agregátů (tzn. hlavních ukazatelů vývoje 

a pozice národního hospodářství z finančního hlediska). 

                                                 
3)   Bankovnictví. 2004. s. 244 – 252 . 
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���� V oblasti devizové politiky a řízení 

- stanovuje pravidla pro práci s devizami, tedy pro používání cizích měn v ČR  

a domácí měny v zahraničí, 

- stanovuje kurz cizích měn k domácí měně, 

- stanovuje příslušné intervence směřující k ovlivnění pozice státu v devizové 

oblasti. 

 

���� V oblasti ovlivňování české bankovní soustavy 

-    povoluje vznik nových bank, uděluje licenci na výkon jednotlivých bankovních   

činností, ovlivňuje výběr jejích managementu, 

-    vykonává bankovní dohled nad obchodními bankami, 

-    stanovuje pravidla pro činnost a fungování obchodních bank, 

-   obchoduje s obchodními bankami v oblastech, které mají vliv na vývoj měny  

a na chování obchodních bank (reeskont směnek, lombard cenných papírů, 

emise a prodej dluhopisů).4) 

 

2.2.3.2 Obchodní banky 
 

Jak jsem již výše zmínila, podstatná část našeho bankovního systému je tvořena 

ekonomickými subjekty, které nazýváme obchodními bankami. Pod pojmem obchodní 

banky se rozumí podniky specializované na obchodování s penězi (peněžním kapitálem) 

a také na další služby spojené s úschovou a pohybem peněz. Jejich základní činnost je 

shromažďování vkladů, poskytování úvěrů a dalších bankovních služeb. Obchodní 

banky fungují na komerčním základě, a až na výjimky jsou akciovými společnosti, které 

se pohybují v konkurenčním prostředí. Jejich cíle jsou obdobné jako u jiných podniků, 

tedy dosahování a zabezpečování zisku. Klienti jsou právnické a fyzické osoby, kterým 

tyto banky poskytují své služby na základě smluvních vztahů. V našem bankovním 

systému se setkáváme s různými druhy bank, které se od sebe liší svými produkty  

a klientelou. Obchodní banky se i při jejich univerzálním zaměření orientují pouze na 

určitou část trhu a jejich portfolio klientů se tak odvíjí od produktů a služeb, které tyto 

banky poskytují.  

                                                 
4) BARTOŠEK, K., FELSBERGOVÁ, D. a  JAROŠ, P. Bankovnictví v České republice. 1995. s. 17 – 18. 
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Některé z nich disponují rozsáhlou sítí poboček a získávají relativně levné úvěrové 

zdroje, naproti tomu jiné banky disponují specialisty v určitých oborech bankovnictví  

a úvěrové prostředky si půjčují od jiných ústavů. České obchodní banky můžeme členit 

do skupin na základě  různých hledisek.5) 

 

 
Obrázek 2.4: Hlediska členění bank 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

���� Podle velikosti základního kapitálu, bilanční sumy a pobočkové sítě: 

       - malé banky (základní kapitál do 600 mil.Kč, bilanční suma do 3mld.Kč, 

maximálně 5 poboček), 

       - střední banky (základní kapitál do 1,5 mld. Kč, bilanční suma do 3 mld. Kč,                

maximálně 50 poboček), 

        - velké banky. 

 

���� Podle typu bankovní licence: 

- banky s plnou bankovní licencí, 

- banky s částečnou bankovní licencí. 

 

 
                                                 
5)   HENZLOVÁ, Š., JIRÁSEK, F. a KLIMEŠ, V. Základy bankovnictví. 2005. s. 10 – 14. 
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���� Podle převažujících služeb: 

- banky univerzální (poskytují převážnou většinu obvyklých bankovních služeb  

a operací), 

- banky specializované (poskytují zejména některé vybrané skupiny služeb  

a obchodů). 

 

���� Podle právního postavení a charakteru vlastnictví: 

- státní peněžní ústavy (jediným vlastníkem je stát), 

- akciové společnosti (většina stávajících bank, které zahrnují soukromé banky,  

banky s významným podílem státního nebo korporativního vlastnictví), 

- pobočky zahraničních bank. 

 

���� Podle způsobu vzniku. 

- banky vzniklé k 1.1.1990 ze zákona transformací starších bank, 

- banky založené jinými bankami, 

- banky založené nebankovními investory, 

- banky vzniklé fúzí více bank, nebo převzaté druhou bankovní institucí. 

2.2.3.3 Nebankovní instituce 
 

Bankovní systém České republiky doplňují i další subjekty, kterými jsou nebankovní 

instituce. Tyto instituce nemají bankovní charakter ani bankovní licenci a k vykonávání 

svých činností nepotřebují povolení působit jako banka. Jsou obvykle zřizovány právě 

samotnými bankami pro uskutečňování takových činností, které jednotlivé banky buď 

nemohou zvládnout, nebo je to pro ně neefektivní. Jednou z významných nebankovních 

institucí je například Bankovní asociace, Praha. Tato asociace funguje na principu 

dobrovolného sdružení, které zastřešuje větší část českých obchodních bank. Za banky 

se podílí na oponentuře připravovaných opatření ČNB, zákonů dotýkajících  

se obchodních bank a také koordinuje činnost bank v oblasti vzdělávání a výchovy 

pracovníků, vytváří informační servis a prezentuje české bankovnictví v našem státě  

i v zahraničí.6) 

                                                 
6) BARTOŠEK, K., FELSBERGOVÁ, D. a  JAROŠ, P. Bankovnictví v České republice. 1995. s. 24 – 25. 
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2.3     OBCHODNÍ BANKA JAKO EKONOMICKÝ SUBJEKT 
 

2.3.1  Definování banky 

 

K vymezení pojmu banka je nejefektivnější přistupovat ze dvou hledisek: 

� Funkční hledisko – vychází  z ekonomických funkcí a činností. 

� Právní hledisko – založeném na exaktním vymezení banky v dané právní normě. 

 

Z funkčního hlediska je banka chápána jako podnik, jehož hlavní činností je 

zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými 

subjekty. Banka je tedy jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů  

a cílem její činnosti je zejména maximalizace zisku. 

 

Z právního hlediska se bankami podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách rozumějí 

právnické osoby se sídlem v ČR, založené jako akciová společnost, které přijímají 

vklady od veřejnosti, poskytují  úvěry a  pro  výkon  těchto činností mají bankovní 

licenci. 

 

Každá banka k výkonu bankovních činností musí vlastnit bankovní licenci. Žádost  

o povolení působit jako banka uděluje na základě předložené písemné žádosti Česká 

národní banka, která si před vlastním rozhodnutím vyžaduje stanovisko Ministerstva 

financí. Při udělování bankovní licence ČNB posuzuje zejména následující kritéria: 

���� Původ, dostatečnost a složení základního kapitálu a dalších finančních zdrojů. 

���� Odbornou způsobilost a občanskou bezúhonnost osob navrhovaných do řízení. 

���� Technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky. 

���� Reálnost ekonomických kalkulací o budoucí likviditě a rentabilitě. 

���� Ekonomickou účelnost banky. 

ČNB o svém stanovisku rozhodne do šesti měsíců od doručení úplné žádosti.                    

Bankovní licence se poté uděluje na dobu neurčitou a je nepřevoditelná na jinou 

osobu.7) 

                                                 
7)   SEKERKA, B. Banky a bankovní produkty. 1997. s. 44 – 48. 
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2.3.2 Základní funkce banky 

 

Banky patří v současné tržní ekonomice k významným a nezastupitelným institucím, 

protože plní celou řadu specifických funkcí. Za standardní základní funkce banky jsou 

považovány čtyři následující: 

 

 

Obrázek 2.5: Základní funkce banky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

���� Finanční zprostředkování – banky jako finanční zprostředkovatelé se snaží  

na ziskovém principu umísťovat svůj získaný kapitál tam, kde přináší nejvyšší 

zhodnocení a provádějí tak velmi důležitou transformaci peněz. 

���� Emise bezhotovostních peněz – banky jsou oprávněny emitovat bezhotovostní 

peníz, tj. peníze v podobě zápisů na bankovních účtech. 

���� Provádění platebního styku – banky tím, že vedou účty pro velký počet svých 

klientů, mohou provádět jejich vzájemné platby pouhým účetním převodem bez 

potřeby převodu hotovostních peněz. 8 

���� Zprostředkování finančního investování – banky pro své klienty provádějí emisi 

jak cenných papírů, tak i zprostředkovávají jejich nákupy a jiné investiční obchody, 

jako např. obchody s finančními deriváty a úschovu a správu aktiv.8) 

                                                 
8)   REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. s. 117 – 120.  
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2.3.3 Banka a její podnikání – bankovní  obchody 

Bankovní obchody jsou ve své podstatě nejzákladnějším posláním každé banky 

v ekonomice státu. Lze je charakterizovat jako všechny obchody, které banka uzavírá 

při provádění svých specifických funkcí, kterými jsou zprostředkování úvěru a kapitálu, 

zprostředkování platebního styku a zprostředkování obchodů s cennými papíry. Právě 

na těchto obchodech je budována strategie banky, která je pro úspěšný rozvoj  

a konkurenceschopnost nezbytná. Ostatní činnosti, které banky provozují, mají dále  

už jen nadstavbový charakter, nebo slouží k podpoře bankovních obchodů. Bankovní 

obchody se na základě různých hledisek člení a jedním naprosto základním hlediskem 

je jejich členění podle toho, jak se odráží v bilanci banky.  

 

 

Obrázek 2.6: Rozdělení bankovních obchodů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.3.3.1 Aktivní  obchody 
 
Aktivní obchody se odrážejí na straně aktiv bilance banky. Banka při nich vystupuje 

v postavení věřitele, vznikají jí různé pohledávky nebo v jejich důsledku určitá 

vlastnická práva. Aktivní obchody se dále člení na úvěrové obchody a peněžní  

a kapitálové investiční obchody.Největší část aktivních obchodů tvoří úvěrové obchody. 

Banky v rámci těchto obchodů vystupují jako subjekty poskytující úvěr, kdy půjčují 

peníze formou klasických peněžních úvěrů nebo zapůjčují svůj kredit formou 

poskytnutí různých záruk.Výnosy z aktivních úvěrových obchodů jsou ve formě úroků. 

K aktivním obchodům patří vedle poskytování úvěrů také skupina obchodů, které jsou 

uskutečňovány na peněžním a kapitálovém trhu a slouží k peněžnímu a kapitálovému 

investování bank.  
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Předpokladem pro tyto investice banky je existence likvidních prostředků, které nejsou 

potřebné pro okamžité vyrovnání likvidity. Peněžní a kapitálové investiční obchody 

proto plní hlavně významnou vyrovnávací funkci k jiným obchodům.  

2.3.3.2 Pasivní obchody 
 
Pasivní obchody mají svůj odraz na pasivní straně bilance banky. Podstata těchto 

obchodů spočívá v mobilizaci dočasně volných peněžních prostředků různých subjektů 

v ekonomice. Za objemově a  významově nejdůležitější pasivní obchody jsou 

považovány vklady nebankovních klientů, ale i vklady a úvěry od jiných bank.  

Při těchto obchodech se banka nachází v postavení dlužníka a vznikají jí závazky. Úrok, 

který banka vyplácí za mobilizované peněžní prostředky ve formě vkladů, má potom 

v bilanci povahu nákladové položky.  

 

Aktivní a pasivní bankovní obchody jsou také nazývány obchody na bázi úrokového 

rozdílu, protože jsou spojeny s přijímáním a vyplácením úroků. Pro banku je především 

rozhodující rozdíl mezi přijatými a vyplacenými úroky, který se nazývá úroková marže 

a tvoří hlavní zdroj příjmů většiny bank. 

 

 

 Úroková marže   =        přijaté úroky       –      vyplacené úroky 

                                     (aktivní, výnosové)          (pasivní, náladové) 

 

 
 

2.3.3.3 Bilančně neutrální obchody 
 
Bankovní obchody, které se neodrážejí v bilanci, představují obchody bilančně neutrální 

neboli mimobilanční. Banka se při těchto obchodech nenachází ani v dlužnickém ani  

ve věřitelském postavení. Výnosem z těchto obchodů jsou různé poplatky a provize.  

Do této skupiny patří zejména služby zprostředkovatelské, konzultační, informační, 

poradenské dále potom operace pokladní, platební, zúčtovací, směnárenské a další. 9) 

 
                                                 
9) BARTOŠEK, K., FELSBERGOVÁ, D. a  JAROŠ, P. Bankovnictví v České republice. 1995. s. 101– 160. 
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2.4    POJETÍ MARKETINGU A MARKETINGU SLUŽEB 
 

2.4.1  Definice marketingu 

Marketing je jedním z pojmů studia managementu, který je velmi obtížné definovat. 

Literatura o této problematice je neobyčejně rozsáhlá a překvapuje množstvím 

existujících definic, které se od sebe mnohdy liší. Najít jedinou, vše zahrnující definici, 

která by platila pro každou situaci, je nesnadné a takřka nemožné.  

 

Podle mého názoru, jeden ze srozumitelných výkladů je definice marketingu podle 

Kotlera, který formuluje marketing jako „společenský a řídící proces, kterým jednotlivci 

a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, a to prostřednictvím tvorby, nabídky  

a směny hodnotných výrobků s ostatními“. 10)  

 

Smysluplnou a výstižnou definicí je chápání marketingu jako procesu vnímání, 

porozumění, stimulace a slaďování podnikových zdrojů s potřebami uspokojit trh. Jeho 

hlavním předmětem zájmu jsou dynamické vztahy mezi podnikovými produkty  

a službami, potřebami a požadavky spotřebitelů a činností konkurence. 

 

Obecně lze však usoudit, že většina definic vychází z nejčastějšího pojetí, které chápe 

marketing jako dvě oblasti, které jsou spolu úzce spjaté: 

 

���� Marketing jako postoj k podnikání, tedy jako podnikatelskou filosofii a mravní 

poslání, který na základě poznání potřeb a požadavků zákazníků vytváří nabídku 

svých výrobků a služeb. 

 

���� Marketing jako funkce – soustava činností, kterými se tato podnikatelská 

filosofie naplňuje.11)  

 

 

                                                 
10)   TORRES, M., BERNARDO, I. a CIGÁNKOVÁ, S. Marketing bankovních služeb. 1995. s. 5. 
11)  CHALUPSKÝ, V. Marketingové aplikace. 2006. s. 5. 
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2.4.2 Funkce marketingu a marketingový mix 

Funkci marketingu vytvářejí tři klíčové komponenty, mezi které řadíme: 

1. Marketingový mix. 

2. Tržní síly. 

3. Slaďovací procesy. 

 

Marketingový mix  je označení pro všestranně a obecně platnou koncepci marketingu. 

Jedná se o kombinaci prvků či nástrojů, které tvoří jádro marketingového systému. Tyto 

nástroje jsou ve svém klasickém pojetí zaměřeny do oblasti výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky. V praxi se často používá označení 4P, které vychází 

z počátečních písmen anglických názvů čtyř prvků: 

���� Produkt – nabízený produkt nebo služba.  

���� Price – prodejní cena podmínky.   

���� Promotion – komunikace.   

���� Place – distribuce.   

 

 
 

Obrázek 2.7: Marketingový mix 

 Zdroj: KOTLER, s.57 
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Tržní síly lze charakterizovat jako vnější faktory (příležitosti nebo hrozby), které 

ovlivňují marketingovou činnost a řadí se mezi ně: 

���� Zákazníci (zvažujeme jejich motivaci k nákupu, nákupní zvyklosti, velikost trhu). 

���� Chování odvětví (zvažujeme strukturu, praktiky a přístup účastníků nabídky). 

���� Konkurence (zvažujeme povahu konkurence na umístění a chování podniku). 

���� Vláda a regulace (zvažujeme řízení a kontrolu marketingu státem). 

 

Slaďovací proces vyjadřuje ve své podstatě řídící a strategický proces, který má za cíl 

vytvořit soulad marketingového mixu a interní politiky podniku s vnějšími tržními 

silami.12) 

                                                    Slaďování 

 

                                           Slaďování 

Obrázek 2.8: Marketing jako proces slaďování zájmů 

Zdroj: PAYNE, s.32 

 

2.4.3 Definování bankovního marketing a služeb 

 

Mluvíme-li o marketingu, stačí už jen malý krůček a dostáváme se konkrétně 

k bankovnímu marketingu. Bankovní marketing lze charakterizovat jako teorii  

a politiku úspěšného počínání banky s cílem získat a udržet podíl na bankovním trhu. 

Od pojetí klasického marketingu se liší tím, že uspokojování potřeb zákazníků má 

zejména ekonomický, politický a společenský charakter.  

                                                 
12)    PAYNE, A. Marketing služeb. 1996. s. 31-32. 
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Produktem bankovnictví jsou služby, a proto mluvíme  o bankovním marketingu jako  

o marketingu služeb. Podstatu služeb lze výstižně chápat pomocí jednoduché definice 

Kotlera a Armstronga, která zní: „Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna 

strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není 

vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem“.13)  

Zajímavý je i pohled Horowitze na služby, který chápe služby jako souhrn příslibů, 

které zákazníci očekávají od výrobků či základních služeb jako funkci image, ceny  

a pověsti.14) 

 

Specifický charakter bankovního marketingu se odvíjejí zejména od pěti vlastností 

finančních služeb. 

 
Obrázek 2.9: Kontinuum 5 vlastností služeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

���� Nehmotnost – je nejcharakterističtější vlastností finančních služeb. Zákazník 

nemůže před uskutečněním prodeje službu ověřit, otestovat ani ohmatat, a proto 

kvalita nabízené služby je pro zákazníka obzvlášť důležitá.  

���� Neoddělitelnost – službu často nelze oddělit od prodávajícího, a tak i produkce 

a distribuce finančních služeb jsou stále ještě ve větší míře od sebe 

neoddělitelné. K eliminaci této nevýhody slouží právě platební karty, šeky,  

e-banking a jiné nástroje. 

                                                 
13)   MEDVEĎ, J. a KOVÁČOVÁ, Z. Finančný a bankový marketing. 2003. s. 20. 
14)   HOROWITZ, J. Jak získat zákazníka. 1994. s. 15-23. 
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���� Heterogenita – vlastnost, související s proměnlivostí služeb a s tím, že zákazník 

nemůže počítat se stabilním provedením a neměnnou kvalitou nabízených 

služeb. 

���� Zničitelnost – finanční služby nelze skladovat a pokud zákazník není přítomen, 

služba zůstává nevyužita. Naopak převyšující poptávka nad nabídkou služeb 

vede k nespokojenosti zákazníka. 

���� Nemožnost vlastnit službu – zákazník má pouze možnost danou službu využít 

a nedochází k převodu vlastnických práv na zákazníka, jako je tomu u hmotných 

výrobků.  

 

2.4.3.1 Marketingový mix v sektoru služeb – bankovnictví  
 

Banky nabízejí své produkty prostřednictvím marketingového mixu. Vzhledem k tomu, 

že marketingový mix byl ve své podstatě původně vyvinut pro výrobní společnosti, 

nedostačuje proto plně potřebám služeb. Je tedy nutné rozšířit a modifikovat 

marketingový mix pro oblast služeb o tři dodatečné prvky (lidi, materiální předpoklady 

a procesy). 

 

 
Obrázek 2.10: Marketingový mix v sektoru služeb 

Zdroj: JANEČKOVÁ, s.29 
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���� Produkt služeb (Produkt) – je nutné hodnotit na základě jeho rozsahu, kvality 

a úrovně. Zaměřujeme se zejména na využití značky, poskytované záruky  

či doplňkové služby. 

���� Cena (Price) – její tvorba spočívá v rozhodování o úrovni ceny, slevách, 

platebních podmínkách a provizích. 

���� Místo (Place) – jedná se o umístění organizací poskytujících služby a jejich 

dostupnost. 

���� Podpora prodeje (Promotion) – mezi metody komunikace s trhem patří 

propagace, reklama, osobní prodej a různé nepřímé formy jako Public Relations 

���� Lidé (People) – v odvětví služeb je často klíčem k úspěchu poznání,  

že personál, který je v interakce se zákazníkem, představuje nejdůležitější osoby  

v organizaci. Marketing se proto orientuje především na vzdělání, kvalifikaci  

a motivaci zaměstnanců, ale také na vztahy mezi zákazníky. 

���� Materiální p ředpoklady – jedná se o fyzické prostředí (barevnost, vybavení, 

rozmístění) a dále o zboží a jiné hmotné předměty, které usnadňují poskytování 

služeb.  

���� Proces (Processes) –jedná se o veškeré činnosti, postupy, mechanizmy  a rutiny, 

které vyrábějí a dodávají službu zákazníkovi. Řízení procesů je klíčem  

ke zvyšování celkové kvality služeb.15) 

2.4.4      Bankovní produkty 

2.4.4.1 Produkt  

Produkt představuje soustavu hodnot uspokojujících potřeby, požadavky, přání  

a očekávání zákazníků. Hodnotu produktu nakupující vnímá podle užitku, který mu 

přinese. Spotřebitelé tedy ve skutečnosti nekupují produkty, ale pouze konkrétní užitek 

a celkovou spotřební hodnotu nabídky. Tuto nabídku je možné si představit jako jaderný 

atom,  jehož jádro tvoří základní produkt. Soubor hmotných a nehmotných prvků, 

vlastností a užitků je potom seskupen okolo jádra.  

                                                 
15)   JANEČKOVÁ, L. Marketing služeb. 1996. s. 9 – 32 . 
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Obrázek 2.11: Úroveň produktu 

Zdroj: PAYNE, s.132 

 

���� Základní produkt – představuje základní službu, musí uspokojovat základní 

potřeby zákazníka. 

���� Očekávaný produkt – skládá se ze základního produktu a základních podmínek. 

Musí uspokojit určitý soubor požadavků spotřebitele jako je např.značka, záruka 

a podpůrné služby. 

���� Rozšířený produkt – je hlavní oblastí diferenciace nabídky, kdy k základnímu 

produktu je přidána spolehlivost a odpovědnost. Jedná se o takovou situaci,  

kdy nabídka převýší očekávání nebo dosavadní zkušenosti zákazníka. 

���� Potenciální produkt-představuje všechny možné vlastnosti a změny produktu, 

které přinesou zákazníkovi užitek.16) 

 

Aby produkt vznikl a stal se objektem trhu, je nutné ho vyvinout a umístit na trh.. 

Produkty od svého vzniku procházejí různými vývojovými etapami životního cyklu, 

tedy rodí se, rostou, dosahují zralosti a umírají. 

 
Obrázek 2.12: Životní cyklus produktu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
16)   PAYNE, A. Marketing služeb. 1996. s. 130 – 133. 
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���� Zavedení – představuje  etapu, kdy jsou vynakládány vysoké náklady (zavádění, 

reklama) a odbyt roste pozvolně a výnosy jsou malé. 

���� Růst – produkt přináší výnosy, které mají rostoucí charakter. Vzniká však 

konkurence, zavádějící podobné výrobky a je proto brzdícím faktorem při růstu. 

���� Zralost – produkt  dosáhl vrcholu prodeje a dosahujeme vysokého zisku. 

���� Pokles – etapa, kdy náklady na udržení produktu jsou tak vysoké, že je 

efektivnější produkt ukončit a nahradit novým.17) 

 

2.4.4.2 Bankovní produkty 
 

Bankovní produkty lze definovat jako  bankovní operace, které jsou zaměřeny výhradně 

na klienty a představují tak buď finanční investiční instrument (pokud dojde 

k poskytnutí peněz), nebo mají podobu finanční služby. Bankovní produkty nejčastěji 

dělíme z hlediska funkce, jakou daný bankovní produkt plní pro klienta banky, na: 

 

���� Úvěrové bankovní produkty – umožňují klientovi získat různé druhy úvěrů, které 

lze chápat jako časově omezené, úplatné přenechání peněz k volnému nebo smluvně 

vázanému použití. Banky poskytují celou řadu různých úvěrů, které se vzájemně 

odlišují na základě různých charakteristik. Nejčastějším způsobem třídění úvěrů je 

na základě jejich forem. 

 

���� Vkladové bankovní produkty – umožňují klientům umísťovat své disponibilní 

peněžní prostředky do finančních investic. Z hlediska formy můžeme rozlišovat 

různé typy bankovních vkladů. 

 

���� Ostatní druhy bankovních produktů – představují všechny ostatní produkty 

obchodních bank, z nichž za nejzávažnější je považováno provedení platebního  

a zúčtovacího styku. Za nejužívanější nástroje jsou považovány bankovní převody, 

šeky a platební karty. 

 

                                                 
17)  TORRES, M., BERNARDO, I. a CIGÁNKOVÁ, S. Marketing bankovních služeb. 1995. s. 113 – 118. 
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2.4.4.3 Bankovní (produktové) balíčky 
 

Banky v České republice svoje služby již několik let nabízejí formou produktových 

balíčků, které jsou tvořeny dvěma nebo více bankovními službami prodávanými 

společně. Tyto služby mohou být k dispozici buď pouze v balíčku, tedy jako čisté 

balíčky nebo i izolovaně jako smíšené balíčky.  

 

Předpokladem však vždy zůstává, že produkty jsou nabízeny při nižší ceně, než kdyby 

se prodávaly zvlášť. Banky v České republice nabízejí jako základ těchto balíčků vždy 

běžný účet s nástroji přímého bankovnictví, doplněný o platební kartu a další 

zvýhodněné služby. Součástí bývá zpravidla i kontokorentní úvěr, tedy možnost 

povoleného debetu na běžném účtu. 

 

Z pohledu bank je možné prezentovat bankovní balíčky jako snahu o udržení 

dlouhodobé spokojenosti zákazníka, které mohou klientovi ušetřit zejména čas a energii 

spojenou se starostí o efektivní řešení jeho potřeb. Banky proto jako svůj nejužívanější 

marketingový tah považují fakt, že klient nemusí ve většině případů platit paušální 

poplatek pod podmínkou, že jeho účtem pravidelně prochází nebo na něm leží 

stanovený objem finančních prostředků. Boj o přízeň klientů je obrovský a i když se 

každá banka snaží prezentovat svoje produkty jako zcela jedinečné a výhodné k tomu, 

aby získali a udrželi zákazníky, je potřebné čas od času svoji nabídku inovovat  

a zatraktivnit.18)  

 

Na trhu existuje celé spektrum rozmanitých bankovních balíčků, které jsou určeny pro 

různé věkové skupiny. Rozdílnost mezi nimi je dána tím, že produktové balíčky určené 

pro studenty mají většinu poskytovaných služeb zdarma a navíc jsou doplněny řadou 

různorodých bonusů a slev. Banky nabízejí buď: 

���� Juniorské produkty – určené všem mladistvím ve věku od 15 do zpravidla 19 let. 

���� Studentské produkty – zaměřené  na studenty středních, vyšších odborných  

a vysokých škol.  

                                                 
18)    ŠEBELOVÁ, H. Vlastní účet od kolébky do studií. [online].[cit. 2009-05-12]. 

Dostupné z www: < http://www.mesec.cz >.  Poslední  aktualizace 13.4.2009. 
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Banky se ve větší míře zaměřují zejména na studenty, protože jsou si dobře vědomy, že 

právě tito klienti budou patřit po ukončení vzdělání k vyšším příjmovým skupinám  

a pokud si zvyknou na svoji studentskou banku a naučí se využívat její služby, 

s největší pravděpodobností u ní zůstanou i v budoucnu. 19) 

 

2.5 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 
 

Marketingový výzkum lze definovat jako určitý proces systematického sběru, analýzy  

a interpretace informací podstatných pro marketing. Jeho další specifikum spočívá 

v tom, že ho můžeme chápat jako jistou funkci, která spojuje spotřebitele, zákazníka  

a veřejnost s marketingovou agenturou prostřednictvím informací. Tyto informace jsou 

důležité především pro zjištění specifické marketingové situace, před kterou se zákazník 

(firma) ocitl. 20) 

 

Marketingový výzkum je součástí procesu marketingového řízení podniku a slouží jako 

nástroj pro monitorování vývoje. Účel marketingového výzkumu se odvíjí právě od cíle 

marketingového řízení podniku, kterým je uspokojit podnikatelské záměry tím,  

že budou uspokojeny potřeby zákazníka.21)  

 

Efektivní Marketingový výzkum se skládá ze šesti kroků, které bezprostředně následují  

po sobě.    

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.13: Proces marketingového výzkumu 

Zdroj: KOTLER, KELLER, s. 141. 

                                                 
19)   BUKAČ, P. Jaké jsou nové balíčky od ČSOB. [online].[cit. 2009-05-14].  

Dostupné  z www: < http://www.mesec.cz >. Poslední aktualizace 18.4.2009. 
20)   HAGUE, P. Průzkum trhu. 2003. s. 11. 
21)   PŘIBOVÁ. M a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1996. s. 11 – 13. 
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1. Definování problému a cíle výzkumu – výzkumný problém musí být definován 

jasně, konkrétně a přesně. Důležité je, aby nebyl vymezen příliš široce ani příliš 

úzce. Cílem výzkumu je potom vrhnout světlo na skutečnou povahu celého 

problému a navrhnout možná řešení nebo nové nápady. 

 

2. Tvorba výzkumného plánu – jedná se o vytvoření co nejefektivnějšího plánu  

na shromáždění potřebných informací. Tyto informace můžeme získat z různých 

zdrojů dat. Sbírat můžeme jak sekundární data, která již byla nashromážděna 

k jinému účelu a již někde existují, tak i primární data, která jsou nově 

nashromážděná k určitému účelu či výzkumnému projektu. Častou možností je i 

kombinace obojího. Výzkumníci se však nejdříve zaměřují na sekundární data, která 

poskytují startovní čáru a nabíjejí výhodu nízké ceny a snadné dostupnosti. Pokud 

jsou tato data zastaralá či nepřesná, musí výzkumníci získat primární data. Při 

shromažďování primárních dat můžeme použít tři způsoby: 

���� Pozorování – jedná se o techniku, která je vhodná ke zjištění způsobu        

 chování pozorovaného subjektu, kdy můžeme zjistit řadu znaků, které se 

 navenek rozdílně projevují. 

���� Dotazování – představuje techniku, pomocí které se můžeme dozvědět,  

co lidé vědí, v co věří, jaké mají preference a jak jsou spokojení. Je založeno na 

 pokládání otázek respondentům, které může být osobní, telefonické  

a písemné. 

���� Experiment – jeho účelem je zachytit vztahy příčin a následků tak, že vyřadíme 

 konkurující si vysvětlení pozorovaných nálezů. Experiment může být buď 

 laboratorní, kdy lze manipulovat s parametry, které jsou pro výzkum podstatné, 

 nebo o experiment v přirozených podmínkách. 

Ke sběru primárních dat se používají tři hlavní nástroje výzkumu: 

���� Dotazníky – představuje soubor otázek, které jsou pokládány respondentům, je 

považován za nejběžnější nástroj a je nutné ho pečlivě sestavit, vyzkoušet  

a odhalit. 

���� Kvalitativní techniky – jedná se o měřící postupy, které umožňují určitý rozsah 

přípustných odpovědí a slouží ke zjištění vnímání spotřebitelů. 
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���� Mechanická zařízení – jedná se o pomůcky, které se používají v marketingovém 

výzkumu jako např. oční kamery, galvanometry a tachistoskop. 

 

3. Shromažďování informací – je  nejnákladnější fáze a nejvíce náchylná k chybám. 

V případě výzkumu dochází nejčastěji ke čtyřem chybám. Respondenti buď nejsou 

k zastižení, spolupráci odmítnou, odpovídají nepravdivě nebo jsou rovněž 

předpojatí a nepoctiví. 

4. Analýza informací-představuje učinění závěrů ze shromážděných informací. V této 

fázi se na základě utříděných dat zjistí četnost jejich výskytu, spočítají se průměry  

a rozptyly pro nejdůležitější proměnné. Dále se uplatní pokročilé statistické metody 

a modely rozhodování, aby se zjistily další fakta. 

5. Prezentace závěrů-jedná se o poslední krok, kdy dochází k předložení závěrů, které 

musí být podstatné k důležitým marketingovým rozhodnutím. 

6. Rozhodování – představuje fázi, kdy ti, kteří zadali tento výzkum, potřebují zvážit 

jeho výsledky. Jejich rozhodnutí povedou buď ke přijetí výsledků či k jejich 

zamítnutí nebo k situaci, že celou záležitost ještě zváží na základě dalšího 

provedeného výzkumu.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 KOTLER, P. a  KELLER, K. Marketing management. 2007. s. 140 – 154. 
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3 POROVNÁNÍ BANKOVNÍHO BALI ČKU G2 

S ALTERNATIVNÍMI BALÍ ČKY OSTATNÍCH BANK 

 

Tato část mé bakalářské práce je věnovaná klíčovému objektu mého zájmu,  

a to produktovému balíčku pro studenty s názvem konto G2, který nabízí ve svém 

produktovém portfoliu Komerční banka. Konto G2 srovnám s alternativními balíčky  

pro studenty čtyř nejvýznamnějších bank v České republice. 

 

Tabulka 3.1: Přehled porovnávaných bank 

Banka Logo Název produktového balíčku 

Česká spořitelna, a.s. 
 

Osobní účet Student 

ČSOB  Studentské konto Plus 

GE Money Bank, a.s.  Konto Genius Student 

Komerční banka, a.s.  G2 standard/nadstandard 

Raiffeisenbank, a.s.  Student 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1  KRITÉRIA POROVNÁNÍ 
 

Následující porovnání  je provedeno na základě zvolených kritérií. Konto G2 slouží 

jako srovnávací základna, podle které jsou vyhodnoceny výsledky. Vybraná kritéria 

jsou: 

Kritérium poplatk ů za zřízení, vedení a zrušení produktového balíčku. 

Kritérium minimálního po čátečního vkladu a zůstatku na studentském účtu. 

Kritérium nominální úrokové sazby studentského účtu. 

Kritérium povoleného debetu na studentském účtu. 

Kritérium poskytnutí hotovostního úvěru v rámci balíčku. 

Kritérium poskytované platební karty v rámci balíčku. 

Kritérium výše bonusů za platbu kartou u obchodníka. 
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Váhy jednotlivých kritérií pro studenty jsem vyhodnotila na základě malého dotazníku, 

který mi pomohl uspořádat tato kritéria podle důležitosti.  

Tabulka 3.2: vyhodnocení vah jednotlivých kritérií 

Cíl  Technika 
výzkumu  

Nástroj 
výzkumu  

Respondenti Počet 
respondentů 

Zjistit váhy 
jednotlivých 
kritérií mezi 

studenty 

Elektronické 
dotazování 

Elektronický 
dotazník 

Studenti SŠ, 
VOŠ, VŠ. 

156 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 3. 3: Vyhodnocení dotazníku 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Poplatek za vedení 
balíčku 

91 58,33% 

Nominální úroková sazba 
běžného účtu 

18 15,79% 

Poskytované platební 
karty 

15 9,43% 

Bonus za platbu kartou. 13 8,17% 

Povolený debet 11 6,92% 

Hotovostní úvěr 5 3,14% 

Minimální vklad a 
zůstatek na účtu 

3 1,89% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 3.1: Procentuální vyjádření dotazníku. 

Váhy jednotlivých kritérií pro studenty
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balíčku.
Nominální úroková sazba
běžného ú čtu.
Poskytované platební
karty.
Bonus za platbu kartou.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.1 Kritérium poplatk ů za zřízení, vedení a zrušení produktového balíčku 

 

První srovnání produktových balíčků jsem provedla na základě kritéria poplatků, které 

si banky inkasují v souvislosti se zřízením, vedením a zrušením produktového balíčku. 

Nespornou výhodou balíčků pro studenty je, že všechny srovnávané banky poskytují 

zřízení a zrušení balíčku zcela zdarma. Tedy srovnání je pouze orientační z důvodu,  

aby si  studenti uvědomili, že jejich náklady jsou v těchto případech nulové  

a pro přehlednost je zachyceno v následující tabulce. 

Tabulka 3.4: Srovnání na základě kritéria poplatk ů za zřízení a zrušení produktového balíčku 

Banka Název produktového balíčku Zřízení Zrušení      

Česká spořitelna, a.s. Osobní účet Student 0,00 Kč 0,00 Kč 

ČSOB Studentské konto Plus 0,00 Kč  0,00 Kč 

GE Money Bank, a.s. Konto Genius Student 0,00 Kč  0,00 Kč 

Komerční banka, a.s. G2 standard/nadstandard 0,00 Kč 0,00 Kč 

Raiffeisenbank, a.s. Student 0,00 Kč 0,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Odlišnosti se projevují pouze v poplatcích za vedení produktového balíčku. Je však 

nutné poznamenat, že většina ze srovnávaných bank nabízí dvě varianty balíčku, tedy 

základní, která je zpravidla vedena zdarma a nadstandardní verzi, obsahující vždy určité 

produkty či služby extra navíc a za ty musí student zaplatit prostřednictvím měsíčního 

poplatku.  

 

     Česká spořitelna poskytuje vedení produktového balíčku zdarma, pouze pokud 

obsahuje tři produkty (standard), které si student může libovolně vybrat  

a zkombinovat. Za čtyři a více produktů potom musí student platit měsíční poplatek 

40 Kč, který se postupně zvyšuje podle množství produktů.  

     ČSOB nabízí vedení balíčku zdarma, pouze pokud výpisy z účtu jsou zasílány 

měsíčně elektronickou formou. V případě, že student preferuje zasílání výpisů 

poštou každý měsíc, zaplatí měsíční poplatek ve výši 30 Kč. Nevýhodou však 

zůstává, že za poměrně vysoký měsíční poplatek student nemá nárok využívat další 

produkty či služby navíc. 
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    GE Money Bank poskytuje pouze jednu základní variantu svého konta, kterou 

vede zcela zdarma a student nemusí platit žádné poplatky, na druhou stranu však 

nemá možnost volby, protože produktový balíček nelze uzpůsobit konkrétním 

požadavkům studenta.  

    Komerční banka nabízí základní variantu konta G2 naprosto zdarma  

a za nadstandardní verzi, která je doplněna o další produkty a služby, platí student 

měsíční poplatek 20 Kč.  

    Raiffeisenbank stejně jako GE Money Bank umožňuje pro studenty pouze jednu 

variantu svého produktového balíčku, za kterou si inkasuje měsíční poplatek 19 Kč.  

 

                Srovnání produktových balíčků na základě kritéria poplatků za jejich vedení 

jsem znázornila v následující tabulce a grafu. 

 

Tabulka 3.5: Srovnání na základě kritéria poplatk ů za vedení produktového balíčku 

Banka 
Měsíční poplatek za 
vedení standardní 

verze 

   Měsíční poplatek za 
  vedení nadstandardní 
                verze 

Česká spořitelna, a.s. 0,00 Kč Od 40 Kč 

ČSOB 0,00 Kč 30 Kč 

GE Money Bank, a.s. 0,00 Kč - 

Komerční banka, a.s. 0,00 Kč 20 Kč 

Raiffeisenbank, a.s. 19 Kč - 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 3.2: Srovnání na základě kritéria poplatk ů za vedení produktového balíčku 
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           Vyhodnocení 

Z výsledků srovnání na základě kritéria poplatků za vedení vyplývá, že nejlépe vychází 

konto G2 Komerční banky, protože za nadstandardní verzi zaplatí student pouze 20 Kč 

měsíčně, tedy nejlevnější poplatek ze všech srovnávaných bank a získá hned několik 

produktů a služeb extra navíc. Dále následuje ČSOB, u které stojí vedení produktového 

balíčku s měsíčním zasíláním výpisů poštou 30 Kč měsíčně. U místila jsem ji však až na 

třetí místo, protože za poplatek nezíská student žádné další produkty. Česká spořitelna 

inkasuje nejvyšší poplatek, protože student za nadstandardní verzi balíčku zaplatí 

měsíčně 40 Kč a výše v závislosti na počtu produktů v rámci balíčku. Za vedení 

základní verze produktových balíčků si srovnávané banky neúčtují žádný poplatek, 

kromě Raiffeisenbank, která inkasuje za vedení balíčku Student měsíční poplatek ve 

výši 19 Kč, což je pro studenta značně nevýhodné, protože v porovnání s výše 

uvedenými bankami je její balíček nedostačující. 

 
Obrázek 3.1: Vyhodnocení na základě kritéria poplatk ů za vedení produktového balíčku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.2 Kritérium minimálního po čátečního vkladu a zůstatku na studentském účtu 
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nebo převést bezhotovostním převodem. Minimální počáteční vklad je zpravidla             

i minimálním zůstatkem, ale na  základě mého srovnání to neplatí to pro všechny banky.  
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 Zpravidla bývá pro studenta prospěšné, aby výše počátečního vkladu byla  

co nejnižší a zaručila mu tak minimální počáteční náklady . 

 

Po dobu trvání smluvního vztahu musí student na svém studentském účtu udržovat 

minimální zůstatek, tedy minimální povinnou výši peněžních prostředků, která                    

je určena aktuálním ceníkem banky.  Pokud dojde k jejich poklesu pod minimální 

zůstatek, musí student neprodleně vyrovnat jejich výši  na hranici minimálního zůstatku.  

 Pro studenta je tedy výhodné vlastnit produktový balíček u banky, která 

nevyžaduje minimální zůstatek na studentském účtu. Student tak nemusí sledovat výši 

částky na svém účtu, což je pro něj nespornou výhodou. 

 

      Srovnání, které jsem provedla v následující tabulce a grafech však ukazuje, 

že banky vždy požadují minimální počáteční vklad a zpravidla i minimální zůstatek, 

který jim dává určitou jistotu smluvního vztahu. 

Tabulka 3.6: Srovnání na základě kritéria minimálního po čátečního vkladu a zůstatku na účtu 

Banka Minimální počáteční vklad Minimální zůstatek 

Česká spořitelna, a.s. 100 Kč 100 Kč 

ČSOB 200 Kč 200 Kč 

GE Money Bank, a.s. 200 Kč 200 Kč 

Komerční banka, a.s. 300 Kč 0,00 Kč 

Raiffeisenbank, a.s. 500 Kč 500 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 3.3: Srovnání na základě kritéria minimálního po čátečního vkladu 

100
200 200

300

500

0

100

200

300

400

500

M
in

im
ál

ní
 

po
čá

te
čn

í 
vk

la
d 

v 
K
č

Srovnání na základ ě kritéria minimálního po čátečního vkladu 

Česká spo řitelna,a.s.

ČSOB

GE Money Bank, a.s.

Komer ční banka, a.s.

Raiffeisenbank, a.s.

Zdroj: Vlastní zpracování 



 42 

Graf 3.4: Srovnání na základě kritéria minimálního z ůstatku na studentském účtu 
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          Vyhodnocení 

Výsledky ukazují, že z hlediska minimálního počátečního vkladu je nejpříznivější 

osobní účet Student od ČS, která požaduje počáteční vklad pouze 100 Kč, což je 

nejnižší částka ze všech srovnávaných bank. Banky ČSOB a GE Money bank vyžadují 

minimální vklad na stejné úrovni a to 200 Kč. U KB musí student na začátku složit na 

účet vklad 300 Kč a nejdražší bankou se stala Raiffeisenbank, která požaduje minimální 

vklad v hodnotě 500 Kč, což je v porovnání s ostatními bankami vysoká částka.  

Z pohledu minimálního zůstatku je nejprospěšnější konto G2, protože KB požaduje 

nulový minimální zůstatek na účtu. Druhou nejvýhodnější bankou pro studenta 

z hlediska výše minimálního zůstatku je ČS, která vyžaduje minimální zůstatek 100 Kč, 

což je pro studenta ještě přijatelná varianta.U ČSOB a GE Money Bank je shodná výše 

minimálního zůstatku 200 Kč a nejméně výhodnou bankou je Raiffeisenbank, u které 

student musí dodržet minimální zůstatek 500 Kč, což pro mnohé může být nákladná 

záležitost. 

 
Obrázek 3.2: Vyhodnocení  kritéria minimálního počátečního vkladu a zůstatku na účtu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.3 Kritérium nominální úrokové sazby studentského účtu 

 

 Kritérium nominální úrokové sazby aplikuji na studentský účet, protože ten tvoří                

právě základ každého produktového balíčku a od něho se potom odvíjí všechny               

ostatní poskytované produkty a služby. Student může nominální úrokovou sazbu            

chápat jako pozorovanou úrokovou sazbu v daném místě a za určitý čas.                                          

 V případě bank představuje takovou sazbu, kterou lze vyčíst  

z jejích informačních materiálů, je uváděna v procentech za rok a značená zkratkou  

p.a. (z latinského per annum). Vklady na běžném účtu jsou splatné kdykoliv na 

požádání a bez výpovědní lhůty. Z tohoto důvodu je úroková sazba úročení běžného 

účtu zpravidla nízká. Pro studenty je nejvýhodnější, pokud banky aplikují na studentské 

účty klasické úročení, které není závislé na zůstatku peněžních prostředků a samozřejmě 

nejvyšší nominální úroková sazba, která zaručuje největší úrok, připsaný na  jejich účet. 

                 Srovnání jednotlivých nominálních úrokových sazeb jsem uvedla 

v následující tabulce a grafu. 

Tabulka 3.7: Srovnání na základě kritéria nominální úrokové sazby 

Banka Název produktového balíčku Nominální úroková 
sazba v % p.a. 

Česká spořitelna, a.s. Osobní účet Student 
 

0,01 

ČSOB Studentské konto Plus 0,01 

GE Money Bank, a.s. Konto Genius Student 0,10 

Komerční banka, a.s. G2 standard/nadstandard 0,20 

Raiffeisenbank, a.s. Student 0,01 
Zdroj: Vlastní zpracován 

 

Graf 3.5: Srovnání studentských účtů na základě kritéria nominální úrokové sazby 
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      Vyhodnocení 

 Podle kritéria nominální úrokové sazby je nejvýhodnější úročení studentského účtu  

v rámci produktového balíčku G2, protože Komerční banka nabízí nejvyšší nominální 

úrokovou sazbu ve výši 0,20 % p.a. Nižší nominální úrokovou sazbu ve výši 0,10 % p.a. 

potom poskytuje GE Money Bank prostřednictvím konta Genius Student. Zbylé tři 

banky Česká spořitelna, ČSOB a Raiffeisenbank nabízejí nominální úrokovou sazbu ve 

stejné výši 0,01% p.a. Nominální úroková sazba se tedy pohybuje u srovnávaných  bank 

v rozmezí od 0,01% p.a. do 0,20% p.a. a student by měl dále zvážit poplatky, které 

souvisejí se zřízením, vedením a zrušením produktového balíčku, jehož součástí je 

právě studentský účet. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.4 Kritérium povoleného debetu na studentském účtu 

Srovnání na základě kritéria povoleného debetu na studentském účtu se vztahuje k jeho 

výši, kterou banky povolují přečerpat a k jeho úročení či sankčním úrokům při 

překročení úvěrového rámce. Téměř všechny srovnávané banky nabízí pro studenty 

v rámci produktových balíčků možnost přečerpat jejich studentský účet a dostat se tak 

do mínusu.  

           Povolený debet neboli kontokorent je krátkodobý neúčelový úvěr, který může 

student opakovaně čerpat a jehož výši musí vyrovnat vždy ke konci  roku. Maximální 

přípustná  výše  debetu  je  dána vždy dohodnutým úvěrovým  rámcem  mezi  studentem 

 a bankou. Výhodou úvěru pro studenta je, že úroky platí jen z čerpané částky. Při 

překročení však  banka  vyžaduje sankční úrok,  který  bývá zpravidla  poměrně vysoký.  
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 Banky si zpravidla za povolení kontokorentu na studentském účtu            

inkasují nulový poplatek. Jeho výše se u srovnávaných bank pohybuje               

v rozmezí od 10 000 Kč do 20 000 Kč a největší rozdíl se týká úročení                               

povoleného debetu, které je u každé banky rozdílné a pohybuje se v intervalu               

od 12%  do 17,9%. Sankční  úrok je  potom u  většiny  bank  stejný  ve výši okolo 25%. 

 

 Zřízení kontokorentu je pro studenty poměrně bezproblémovou záležitostí, 

protože u většiny bank stačí pouze osobní pohovor na pobočce banky a zpravidla není 

potřeba žádného zajištění či potvrzení příjmů.  

 

                 Srovnání produktových balíčků na základě poplatků a nominální úrokové 

sazby takto zvoleného kritéria je uvedeno v následujících tabulkách a grafech.  

 

Tabulka 3.8: Srovnání na základě kritéria poplatk ů za povolení debetu a  jeho úročení 

Banka 
Poplatek za povolení 

debetu 
   Nominální úroková 
                Sazba  

 
Česká spořitelna, a.s. 0,00 Kč 15,9% p.a. 

ČSOB 0,00 Kč   13,9% p.a. 

GE Money Bank, a.s. 0,00 Kč   17,9% p.a. 

Komerční banka, a.s. 0,00 Kč 12% p.a. 

Raiffeisenbank, a.s. _ _ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 3.6: Srovnání na základě úročení povoleného debetu 
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      Vyhodnocení 

Na základě výše uvedených údajů je zřejmé, že všechny srovnávané banky povolují 

debet na studentském účtu zcela zdarma. Nejnižší, a v tomto případě i nejvýhodnější 

nominální úrokovou sazbu nabízí Komerční banka se svým produktovým balíčkem G2 

ve výši 12%. Druhou nejvýhodnější bankou je z tohoto pohledu ČSOB, jejíž úroková 

sazba se pohybuje na úrovni 13,9 %, což může být pro studenta ještě únosné. Česká 

spořitelna zaujímá středovou pozici mezi srovnávanými bankami, protože požaduje 

úročení povoleného debetu ve výši 15,9%. Nejdražší bankou je GE Money Bank, která 

vyžaduje nominální úrokovou míru na úrovni 17,9%.  

 

      Srovnání produktových balíčků na základě výše povoleného debetu  

a sankčního úroku při překročení či nesplacení je uvedeno v následující tabulce a grafu. 

Tabulka 3.9: Srovnání na základě výše povoleného debetu a sankčního úroku 

Banka 
 

Minimální 
výše debetu 

                

Maximální 
výše debetu 

Sankční 
úrok (p.a.) 

Česká spořitelna, a.s. 5000 Kč 20 000 Kč 25% 

ČSOB 5000 Kč 20 000 Kč  15% 

GE Money Bank, a.s. 2000 Kč 10 000 Kč  24% 

Komerční banka, a.s. 1000 Kč 20 000 Kč 25% 

Raiffeisenbank, a.s. _ _ _ 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 3.7: Srovnání na základě sankčního úroku při nesplacení či překročení povoleného debetu 
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    Vyhodnocení 

Z pohledu srovnání produktových balíčků na základě minimální výše debetu vychází 

nejlépe konto G2, protože student může využít kontokorentu již od 1000 Kč. GE Money 

Bank nabízí výši minimálního debetu na studentském účtu 2000 Kč a dvě zbývající 

banky ČSOB a Česká spořitelna poskytují povolený debet od 5000 Kč. Pro studenty je 

ale důležitější maximální hranice povoleného debetu. Banky Česká spořitelna, ČSOB 

a Komerční banka nabízejí povolený debet na studentském účtu ve stejné výši 20 000 

Kč. V poměrně velké nevýhodě vůči nim stojí GE Money bank, u které maximální 

hodnota kontokorentu dosahuje pouze 10 000 Kč, což je v porovnání o polovinu méně 

než nabízejí ostatní srovnávané banky. Student by však měl brát v úvahu i sankční úrok, 

který banky inkasují při nesplacení či překročení úvěrového rámce. Česká spořitelna  

a Komerční banka požadují při nedodržení smluvních podmínek sankční úrok ve stejné 

výši 25% p.a. GE Money bank inkasuje o procento nižší úrok 24 % p.a. Nejvýhodnější 

pozici  z tohoto hlediska zaujímá ČSOB, která vyžaduje sankční úrok 15% p.a., což 

v porovnání s KB a Českou spořitelnou činí až 10% p.a. rozdíl.  

 

 
Obrázek 3.4: Vyhodnocení na základě kritéria povoleného debetu na studentském účtu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.5 Kritérium poskytnutí hotovostního úvěru v rámci balíčku 

Banky jako součást svých produktových balíčků nabízí pro studenty i hotovostní úvěr 

za zvýhodněných podmínek. Jedná se o neúčelový úvěr, kdy student nemusí 

prokazovat, proč se rozhodl čerpat peněžní prostředky. Je určen zejména pro studenty 

VŠ, VOŠ a studia MBA. Tento úvěr je úročen pevnou zvýhodněnou úrokovou sazbou 

po celou dobu splácení úvěru, která se odvíjí od čerpané částky. Splácení probíhá 

zpravidla měsíčně ze studentského účtu a je uzpůsobeno finančním možnostem 

studenta.                

 Největší výhodou je, že banky umožňují splácet úvěr po dobu studia pomocí 

zvýhodněných nižších splátek nebo splátky odložit po dobu studia úplně a hradit             

pouze  úroky. Maximální výše úvěru se u  různých bank liší.  Banky si sami stanovují 

horní  hranici  úvěru a také výši určité částky, do které student  nemusí  úvěr  zajišťovat.  

 Pro studenta je nejvýhodnější, pokud mu banka poskytne v rámci balíčku 

hotovostní úvěr v co nejvyšší výši s maximální dobou splatnosti a s minimální 

nominální úrokovou sazbou. Předností také je, pokud student nemusí úvěr vůbec 

zajišťovat nebo se jedná pouze o ručení třetí osobou.  

 Ze srovnávaných bank však poskytnutí hotovostního úvěru nabízejí jen banky 

Česká spořitelna a Komerční banka, zbylé banky tento druh úvěru neumožňují, což je 

staví do znevýhodněného postavení.  

 

       Srovnání mi bylo umožněno provést pouze mezi dvěma bankami  

(Komerční bankou a Českou spořitelnou) a zachycuje ho následující tabulka a graf. 

 

Tabulka 3.10: Srovnání na základě poskytnutého hotovostního úvěru 

Banka 
Doba splácení 

úvěru 
Maximální 
výše úvěru 

Nominální 
úroková 

sazba p.a. 
Česká spořitelna, a.s. 1 až 10 let 300 000 Kč 0d 8,9% 

ČSOB _ _  _ 

GE Money Bank, a.s. _ _  _ 

Komerční banka, a.s. 1 až 10 let 500 000 Kč 0d 6,8% 

Raiffeisenbank, a.s. _ _ _ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 3.8: Srovnání na základě maximální  výše poskytnutého hotovostního úvěru 
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Graf 3.9: Srovnání na základě nominální úrokové sazby z úvěru 
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              Vyhodnocení 

Z výsledků mého srovnání vychází lépe úvěr Gaudeamus, který poskytuje Komerční 

banka v rámci kota G2. Úvěr lze získat až do výše 500 000 Kč. Doba splácení je 

rozvržena na dobu, která studentovi vyhovuje, maximálně však na 10 let. Úvěr je 

možno splatit i předčasně bez smluvních sankcí. Nominální úroková sazba se pohybuje 

v závislosti na čerpané výši úvěru od 6,8% p.a., což je o celých 2,1% nižší úroková 

sazba, než kterou poskytuje Česká spořitelna. Druhé místo tedy zaujímá Česká 

spořitelna se svým hotovostním úvěrem pro studenty vysokých škol, jeho maximální 

výše je pouze 300 000 Kč, tedy o 200 000 Kč nižší než úvěr Komerční banky 

Gaudeamus. Nevýhodné je u něho i vyšší úročení, protože nominální úroková sazba je 

od 8,9% p.a.       
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Obrázek 3.5: Vyhodnocení na základě kritéria poskytnutého hotovostního úvěru v rámci balíčku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.6 Kritérium poskytované platební karty v rámci balíčku 

 

Většina studentů si život bez platební karty už nedokáže vůbec představit, a proto je  

pro ně typ a atraktivnost platební karty velmi důležitá. V současné době již nestačí,  

aby platební karta sloužila pouze pro výběr hotovosti v bankomatech a na přepážkách  

či k platbám u obchodníků. Banky musí nabízet vždy něco extra, aby studenty nalákaly. 

 

  Na základě mého srovnání jsem zjistila, že mnohé banky se snaží získat  

si klienty přehnaným množstvím karet, které studenti stejně nepotřebují a používají 

nakonec jen jednu. Srovnávané banky nabízí studentům zpravidla karty společnosti 

VISA a karty společnosti MasterCard, které mohou být buď elektronické, embosované 

či internetové.  

 

 Všechny srovnávané banky vydávají elektronické karty (VISA classic  

a Maestro) ke studentským účtům zdarma, tuto kartu lze použít v bankomatech  

a u obchodníků s on-line terminálem. Lukrativnější pro studenty jsou embosované karty 

(VISA Standard a MasterCard), kterými můžou platit i u obchodníků bez  on-line 

terminálu.  
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 Pouze Komerční banka a GE Money Bank nabízí studentům i internetovou 

kartu E-Card, která umožňuje bezpečně, snadno a rychle platit prostřednictvím 

internetu. Nejedná se však o klasickou plastikovou kartu, ale o 16místné číslo platební 

karty, které zabraňuje zneužití v nechráněné síti internetu.  

 

 Atraktivní výhodou je i možnost v rámci platební karty využít cestovní pojištění 

zdarma, což pro studenty, kteří často a rádi cestují, bývá nesporná přednost. Mladí 

klienti  si  zpravidla  mohou  vybrat,  zda  chtějí  pouze  jednu  či  více platebních  karet.  

Pro studenta je nejvýhodnější, pokud si v rámci balíčku zvolí tři typy platebních karet. 

Jednu elektronickou, embosovanoau a E-Card, protože pro mladého klienta postrádá 

význam vlastnit dva stejné typy karet pouze od jiné společnosti. 

 

                  Srovnání  jednotlivých bank jsem znázornila na následujícím obrázku, kde 

jsem zachytila možnosti, ze kterých si student může vybrat. Při vyhodnocení je potom 

kladen důraz spíše na rozmanitost typů různých platebních karet než na jejich množství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obrázek 3.6: Druhy platebních karet 
 Zdroj: Vlastní zpracování 
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     Vyhodnocení 

Ze srovnání vyplývá, že nejvýhodnější pro studenty je produktový balíček G2  

od Komerční banky a konto Genius Student od GE Money Bank. Tyto balíčky totiž 

poskytují studentům tři různé typy platebních karet, a to elektronickou, embosovanou  

a internetovou platební kartu. Student si může jednoduše vybrat zda si zvolí jednu  

či všechny tři karty ke svému kontu. Česká Spořitelna prostřednictvím svého osobního 

účtu Student poskytuje možnost výběru ze čtyř variant platebních karet, ale v zásadě  

se jedná jen o elektronickou a embosovanou platební kartu od společnosti VISA  

či MasterCard. Internetovou kartu v jejím produktovém balíčku vůbec nenalezneme. 

Raiffeisenbank  umožňuje studentům výběr ze dvou platebních karet, elektronické  

a embosované, ale velkou nevýhodou jsou vysoké poplatky. Zatímco ostatní banky 

poskytují alespoň elektronickou platební kartu ke studentskému účtu zdarma,  

u Raiffeisenbank je potřeba platit měsíční poplatek, a to 20 Kč za elektronickou kartu  

a 45 Kč za embosovanou platební kartu měsíčně, což je pro studenty poměrně drahá 

záležitost a v porovnání s ostatními bankami naprosto zbytečná platba navíc. ČSOB 

vydává ke svému kontu Student pouze jednu platební kartu, embosovanou  

od společnosti VISA, na druhou stranu to však nemusí být nevýhoda, protože i z vlastní 

zkušenosti vím, že student si nakonec stejně zvykne používat pouze jednu kartu a na ty 

ostatní zapomíná. ČSOB by však mohla svou nabídku zatraktivnit alespoň internetovou 

E-card, čímž by mohla lépe konkurovat ostatním srovnávaným bankám.  

 

 
Obrázek 3.7: Vyhodnocení podle kritéria platebních karet 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.7 Kritérium výše bonusů za platbu kartou u obchodníka 

 

Banky se snaží studenty motivovat k používání platebních karet u obchodníků 

prostřednictvím různých bonus programů. Cílem je zvýšit zájem mladých lidí  

o bezhotovostní styk, který je výhodnější pro banku i klienty. Tyto programy jsou  

u srovnávaných bank různě sestaveny a podléhají rozdílným pravidlům.  

 

 Česká spořitelna studentům po registraci umožňuje získávat body v rámci tzv. 

Bonus programu. Jedná se o věrnostní program, ve kterém jsou studenti odměňováni  

za platby kartou u obchodníků v České republice i zahraničí. Za každých 20 Kč 

zaplacených platební kartou obdrží 1 bod a za uspořené body si poté může vybrat 

z katalogu odměn různorodé ceny.  

 GE Money Bank za platby u obchodníků nabízí studentům odměnu ve výši 

0,5% z utracené částky, která je na konci každého měsíce připsána na studentský účet. 

Záleží tedy na výši měsíční platby, kterou student realizuje. Příklady odměn jsem 

uvedla v tabulce. 

Tabulka 3.11: GE Money Bank odměny za platbu kartou 

Celková měsíční platba 
kartou 

Získaná měsíční 
odměna 

Získaná roční 
odměna 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 

5000 Kč 25 Kč 300 Kč 

10 000 Kč 50 Kč 600 Kč 

20 000 Kč 100 Kč 1200 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Komerční banka poskytuje studentům roční bonus ve výši 333 Kč. Podmínkou 

je platba kartou v obchodních sítích alespoň jedenkrát měsíčně. Nezáleží na výši 

utracené částky, a proto může student měsíčně realizovat pouze velmi nízkou platbu 

řádově v desítkách korun a roční bonus mu bude v září připsán automaticky na účet. 

 U ČSOB  a Raiffeisenbank studenti nemohou získat žádné bonusy za platbu 

kartou u obchodníka, což staví tyto banky do nevýhodné pozice oproti ostatním 

bankám. Pouze grafické zachycení srovnání třech banky na základě výše poskytnutého 

bonusu je uvedeno v následujícím obrázku.  
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Obrázek 3.8: Bonusové programy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
           Vyhodnocení 

Srovnání na základě kritéria výše poskytovaných bonusů za platbu kartou je poněkud 

obtížnější, protože banky tyto programy sestavily pomocí různých parametrů. Jako 

nejjednodušší a finančně nenáročný bych vyhodnotila bonus 333 Kč ročně od KB, 

protože student může utratit naprosté minimum měsíčně, a přesto bonus obdrží. ČS  

a její Bonus program za platby kartou umožňuje studentům získat různorodé ceny od  

poukázek na slevy až po kuchyňské spotřebiče. Je však nutné si uvědomit, že student 

musí nasbírat kolem několika tisíc bodů, aby získal hodnotnější dárek, a proto se své 

odměny dočká většinou až po několika letech. Jako finančně nejnákladnější považuji 

bonusový program od GE Money Bank, která studentům umožňuje odměnu ve výši 

0,5% měsíčně z utracené částky placené kartou. Studenti však nedosahují pravidelných 

měsíčních příjmů, a proto se domnívám, že většina z nich nemůže provádět platby 

kartou ani ve výši 5000 Kč měsíčně a z tohoto důvodu se jejich roční bonus bude 

pohybovat asi pod 300 Kč ročně. 

 
Obrázek 3.9: Vyhodnocení na základě kritéria výše bonusu za platbu kartou u obchodníka 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO STUDENTY 

 

Studenti při výběru produktového balíčku se musí nejdříve zorientovat v nepřeberné 

nabídce rozmanitých bankovních balíčků, která na trhu existuje a chápat tyto balíčky 

komplexně jako soubor produktů a služeb. Moje návrhy a doporučení se budou týkat již 

zmíněných balíčků pěti nejvýznamnějších bank, jejichž podrobné srovnání jsem uvedla 

v předcházející kapitole mé práce. Ke každému ze sedmi kritérií uvedu pro studenty 

doporučení a návrh, který balíček je nevýhodnější si pořídit, přičemž budu mít  

na paměti i rozdílné preference studentů. Na závěr uvedu závěrečné vyhodnocení  

a doporučující návrh pro studenty od nejvýhodnějšího balíčku po ten nejméně výhodný. 

 

4.1 NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA 

 

4.1.1 Kritérium poplatk ů za zřízení, vedení a zrušení produktového balíčku 

           Studenti, kteří chtějí maximum produkt ů za přiměřeně nízký poplatek, by 

měli jako nejvýhodnější variantu zvolit nadstandardní verzi konta G2 od KB za měsíční 

poplatek 20 Kč a získat tak o čtyři produkty a dvě služby extra navíc na rozdíl od 

základní verze konta G2.  

 

 Mladí lidé, kteří mají zájem o určitý konkrétní produkt , by si měli vybrat 

Osobní účet student od České spořitelny, u které si mohou libovolně vybrat z nabídky 

pouze určitý produkt navíc, za který potom platí měsíční poplatek. Nevýhodou však 

zůstává poměrně vysoký poplatek, kdy za jeden produkt navíc zaplatí student již 40 Kč 

měsíčně a za každý další produkt o 20 Kč navíc, což znamená vysoké měsíční náklady 

za vedení balíčku. 

 

  Studenti, jež zaujalo studentské konto Plus od ČSOB, by měli zvolit pouze 

verzi bez možnosti zasílání měsíčních výpisů poštou za poplatek 30 Kč měsíčně, 

protože tento poplatek neznamená možnost využití dalších produktů či služeb a pro 

studenty je poplatek nepřiměřeně vysoký.  
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 Mladí klienti, kte ří uvažují o kontu Genius Student, by si měli uvědomit, že 

GE Money Bank se svojí základní verzí sice nemůže nabídnout nic extra a je pro ni 

těžké konkurovat nadstandardním variantám balíčků od KB či České spořitelny, ale na 

druhou stranu však jiná kritéria a požadavky  studentů jistě dokáže uspokojit. 

 

 Jako nevhodný balíček pro studenty z hlediska poplatků za vedení účtu bych 

označila konto Student od Reiffeisenbank, která již za základní verzi inkasuje poplatek 

19 Kč měsíčně, což je nepřiměřené za skromnou nabídku produktů a služeb, které 

nabízí v rámci balíčku.  

 

4.1.2 Kritérium minimálního po čátečního vkladu a zůstatku na studentském účtu 

 
 Pro studenty, kteří chtějí mít minimální po čáteční náklady při zřízení 

produktového balíčku bych doporučila jednoznačně Českou spořitelnu a její osobní účet 

Student. Nevýhodou zůstává povinnost dodržovat i minimální počáteční zůstatek na 

účtu ve výši 100 Kč po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi bankou a studentem. 

 

 Studenti, kteří si přejí vlastnit svůj studentský účet bez žádného zůstatku, 

by měli zvolit Komerční banku konto G2, u které minimální zůstatek není stanoven  

a tedy může být i nulový. Tento fakt je nespornou předností, protože jak je všeobecně 

známo studenti zpravidla nedisponují velkou sumou peněžních prostředků, a proto i na 

základě mé zkušenosti nebývá výjimkou nulová výše obnosu na účtu. 

 

  Pro studenty, kteří uvažují o studentském kontu Plus od ČSOB nebo kontu 

Genius Student od GE Money Bank, čeká minimální počáteční vklad i zůstatek ve výši 

200 Kč, což v sobě neskrývá žádnou výhodu oproti KB (nulový minimální zůstatek)  

a České spořitelny (nulový minimální vklad). 

 

 Nevýhodné pro studenty je opět konto Student od Reiffeisenbank, která 

požaduje 500 Kč jak v případě minimálního vkladu, tak i zůstatku a to pro studenty 

znamená zbytečné vázání svých peněžních prostředků. 
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4.1.3 Kritérium nominální úrokové sazby studentského účtu 

 

 Studenti, pro které je důležité, aby jejich vklady byly co nejvíce úročeny, 

doporučuji konto G2 od Komerční banky, která poskytuje nejvyšší nominální úrokovou 

sazbu 0,20% p.a., mladí klienti tak získají nejvyšší úrok ze svých vkladů na 

studentském účtu.  

 

 Jako o druhé variantě by student měl uvažovat o GE Money Bank a její 

nominální úrokové sazbě 0,10% p.a., což zaručuje studentům alespoň minimální úrok ze 

svých vkladů. Konto Genius tedy pro studeny znamená zlatou střední cestu. 

 

 Studenti, pro které nominální úroková sazba není důležitá, mohou zvolit 

Českou Spořitelnu, ČSOB či Reiffeisenbank, jejichž nominální úroková sazba je 

naprosto zanedbatelná a to ve výši 0,01% p.a. Z tohoto důvodu tedy mladí klienti 

nemohou počítat s takřka žádnými úroky. Vše je však závislé na velikosti obnosu na 

účtu, ale při takto nízké sazbě by studenti museli na kontě mít opravdu vysoké částky. 

 

 

4.1.4 Kritérium povoleného debetu na studentském účtu 

 
      Studentům, kteří mají zájem o povolený debet na svém účtu, bych 

jednoznačně doporučila produktový balíček G2. Komerční banka totiž nabízí debet až 

do výše 20 000 Kč a nominální úrokovou sazbu 12% p.a., tedy nejnižší ze všech 

srovnávaných bank, což pro studenta znamená, že u KB zaplatí nejnižší úroky 

z čerpaného kontokorentu. 

 

 Jako o druhé variantě by student měl uvažovat o ČSOB a jejím studentském 

kontu Plus, která poskytuje debet do výše 20 000 Kč, avšak požaduje vyšší nominální 

úroková sazba 13,9% p.a. Výhodou u ČSOB zůstává, že její sankční úrok ve výši 15% 

p.a. je nejnižší ze všech srovnávaných bank. Student tak při překročení či nesplacení 

povoleného debetu zaplatí nejnižší sankční úrok. 
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 Studenti, kteří hledají zlatou střední cestu, by měli zvolit produktový balíček 

od České spořitelny, v rámci něhož získají debet do výše 20 000 Kč. Nominální úroková 

sazba je však 15,9% p.a., a proto bych o tomto balíčku uvažovala až na třetím místě. 

 

 Nedoporučující pro studenty je na základě provedeného srovnání produktový 

balíček Genius Student od GE Money Bank. Sudent získá kontokorent pouze do výše 

10 000 Kč a s nejvyšší nominální úrokovou sazbou 17,9% p.a., což je pro studenty 

nejnákladnější varianta, protože ve srovnání s nejlevnější variantou Komerční banky je 

dosažen markantní rozdíl 5,9%. 

 

 Studenti, kteří uvažují o produktovém balíčku od Raiffeisenbank, budou 

zklamani, protože banka žádný povolený debet neposkytuje, a tak bych tento balíček 

označila za nejméně výhodný ze všech srovnávaných bank. 

 
 

4.1.5 Kritérium poskytnutí hotovostního úvěru v rámci balíčku 

 

 Studentům bych jednoznačně doporučila úvěr Gaudeamus, který je součástí 

produktového balíčku G2 od Komerční banky. Mladí klienti tak získají možnost čerpat 

úvěr až do 500 000 Kč s nominální úrokovou sazbou od 6,8% p.a. Největší výhodou je 

možnost odložení splátek, kdy po dobu studia lze hradit jen úroky z vyčerpaného úvěru. 

Zajištění úvěru může student zvolit například ručení třetí osoby či vklad u Komerční 

banky. 

 

 Jako o druhé variantě by měli studenti uvažovat o hotovostním úvěru pro 

studenty od České spořitelny, jež je součástí produktového balíčku osobní účet Student. 

Tento úvěr však lze čerpat jen do částky 300 000 Kč a s vyšší nominální úrokovou 

sazbou 8,9%p.a. Výhodou je, že student může v průběhu studia splácet pouze nižší 

zvýhodněné splátky, ale možnost odkladu splátek Česká spořitelna nenabízí, což ji staví 

do znevýhodněné pozice oproti Komerční bance. Zajištění úvěru je většinou formou 

spoludlužnického závazku třetí osoby. 
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 Studenti, které zajímají produktové balíčky od ČSOB, GE Money Bank a 

Reiffeisenbank, bohužel nemůžou využít zvýhodněného úvěru pro studenty, protože tyto 

banky tento produkt v rámci balíčků nenabízejí. 

 

4.1.6 Kritérium poskytované platební karty v rámci balíčku 

 Studenti, kteří často využívají platební kartu a je pro ně důležitý 

neopakovatelný a jedinečný design jejich platební karty, by měli zvolit produktový 

balíček Komerční banky, která jim poskytuje tři různé druhy karet. Z nabídky bych 

doporučila vybrat si kartu embosovanou a ne elektronickou, protože s embosovanou 

platební kartou je spojeno i cestovní pojištění za určitých podmínek zdarma .Dále by 

mladí klienti měli určitě využít internetovou platební kartu E-Card, která je určena 

přímo k nakupování přes internet a  zabraňuje zneužití studentovy platební karty 

v nechráněné síti internetu.  

 

 Pokud je pro studenty zajímavé navrhnout si vlastní design své platební 

karty a na přední stranu si umístit svoji oblíbenou fotografii či obrázek, měli by zvolit 

KB, Českou Spořitelnu a ČSOB. I když GE Money Bank nabízí stejný výběr platebních 

karet jako KB, možnost vlastního designu zatím neposkytuje, a proto bych z důvodu 

větší atraktivnosti doporučila produktový balíček KB. 

 

 Česká spořitelna poskytuje studentovi standardní nabídku, tedy možnost 

výběru ze čtyř karet, ale student se nesmí nechat zmást množstvím, protože se jedná o 

stejné typy karet, a to o elektronickou a embosovanou, avšak od jiných společností  

MasterCard či Visa. Nevýhodou u ČS zůstává, že zatím v její nabídce studenti 

postrádají internetovou kartu E-Card. 

 

 Raiffeisenbank bych označila jako za nejméně výhodnou a  nedoporučující pro 

studenty. Mladí klienti si sice můžou vybrat ze dvou typů karet elektronické či 

embosované, ale kvůli vysokým měsíčním poplatkům za platební kartu a bez možnosti 

navrhnout si vlastní design platební karty, bych nabídku této banky označila jako za 

nejméně výhodnou. 
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4.1.7 Kritérium bonus ů za platbu kartou u obchodníka 

 
     Pro studenty, kteří nedosahují měsíčních příjmů, a tak platební kartou 

nemohou platit vysoké částky, bych bezesporu doporučila produktový balíček od KB 

konto G2 nadstandardní verzi, protože pokud bude student pravidelně měsíčně platit i 

naprosto minimální částky platební kartou, získá bonus 333 Kč ročně a tím i vedení 

nadstandardní verze G2 naprosto zdarma. Poplatek za tuto verzi činí již zmíněných 20 

Kč měsíčně, tedy 240 Kč za rok, což tento bonus zcela pokryje a ještě studentovi zbývá 

pár korun na hrazení běžných poplatků.  

 

    Studenti, kteří upřednostňují hmotné ceny jako odměnu za platbu kartou, by 

měli zvolit Osobní účet Student od České spořitelny a vybrat si z jejího katalogu 

zajímavý dárek, na který však budou nesporně šetřit své body déle než jeden rok.  

 

     Studenti, kteří mají pravidelné měsíční příjmy,  by měli jednoznačně zvolit 

konto Genius Student od GE Money  a získat tak roční bonus až 1200 Kč za 

předpokladu, že zaplatí kartou každý měsíc 20 000 Kč, což se domnívám, že je spíše 

ojedinělý případ a pro většinu studentů se proto konto Genius Student nehodí, protože u 

mnohých by roční bonus dosahoval nesporně méně než 300 Kč ročně. 

 
         Nedoporučující je pro studenty z tohoto hlediska ČSOB a Raiffeisenbank, 

které ve svých balíčcích tyto výhody vůbec neposkytují, a mladí klienti tak nemohou 

získat žádné bonusy.  
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4.2   ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ A NÁVRHY PRO STUDENTY 
   

Na základě provedeného srovnání musím konstatovat, že za nejvýhodnější pro studenty 

považuji konto G2 (nadstandardní verzi), které ve svém produktovém portfoliu nabízí 

Komerční banka. Tento balíček produktů splnil nejlépe všech sedm kritérií a vždy se 

umístil na první pozici. Pokud si student pořídí konto G2, může v rámci balíčku čerpat 

následující výhody: 

 

              Vedení nadstandardní verze konta G2 za přiměřený měsíční       

 poplatek 20 Kč. 

            Studentský účet s nejvyšší nominální úrokovou sazbou 0,20% p.a. 

            Možnost nulového minimální zůstatku na účtu.             

 Možnost přejít do povoleného debetu na účtu až do výše 20 000 Kč 

 (nejnižší nominální úroková sazba ze všech srovnávaných bank ve výši        

 12% p.a.). 

            Možnost čerpat hotovostní úvěr Gaudeamus až do výše 500 000 Kč 

 (nejnižší nominální úroková sazba od 6,8% p.a.). 

            Tři platební karty v rámci balíčku zdarma (elektronická Maestro, 

 embosovaná Mastercard a internetová E-Card). 

  Roční bonus 333 Kč za platby kartou u obchodníků jedenkrát měsíčně 

 bez  ohledu na výši utraceného obnosu. 

 Možnost edení nadstandardní verze konta G2 zcela zdarma, pod 

 student získá bonusu 333 Kč. 

 

 
 
Obrázek 4.1: Nejlepší volba pro studenta je konto G2 nadstandard 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na druhé místo bych z hlediska výhodnosti pro studenty umístila osobní účet Student 

od České spořitelny. Tento produktový balíček splnil většinu kritérií jako druhý nejlepší 

hned po kontě G2. Pokud student zvolí tento balíček, získá následující výhody: 

 

 Studentský účet s nejnižším bankou požadovaným minimálním 

 počátečním  vkladem 100 Kč. 

 Možnost přejít do povoleného debetu na účtu až do výše 20 000 Kč 

 (vyšší nominální úroková sazba 15,9 % p.a. než u KB). 

  Možnost čerpat hotovostní úvěr  do výše  300 000 Kč  (vyšší nominální 

 úroková sazba od 8,9% p.a. než u  KB). 

  Dva typy platebních karet elektronickou a embosovanou buď od 

 společnosti VISA nebo MasterCard. 

  Možnost získat atraktivní ceny v rámci tzv. Bonus Programu za platby 

 kartou u obchodníků. 

  Možnost zvolit si z nabídky jen určité produkty a libovolně je    

 kombinovat. 

rázek: Druhá nejlepší volba pro studenta osobní účet Student 

 

Obrázek 4.2: Druhá nejlepší volba pro studenta osobní účet Student 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
Třetí místo obsadilo konto Genius Student od GE Money Bank. Tento balíček produktů 

se na základě většiny mých kritérií umísťoval na třetím místě. Pokud si student pořídí 

toto konto, může využívat následující výhody: 

 

 Studentský účet s druhou hned po KB nejvyšší nominální úrokovou 

 sazbou 0,10% p.a. 
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  Tři platební karty v rámci balíčku zdarma (elektronická Maestro, 

 embosovaná Mastercard a internetová E-Card). 

  Měsíční odměnu ve výši 0,5% z utracené částky za platby kartou u 

 obchodníků. 

 

 
Obrázek 4.3: Třetí nejlepší volba pro studenta konto Genius Student 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

Na čtvrté místo jsem umístila studentské konto Plus od ČSOB. Tento balíček většinu 

kritérií splnil jako třetí či čtvrtý nejvýhodnější. Ve srovnání s ostatními konty má však 

pouze jednu výhodu, kterou u dalších bank studenti nenajdou, a to: 

 

 Možnost přejít do povoleného debetu na studentském účtu až do výše 

 20 000 Kč a zaplatit nejnižší sankční úrok (druhá po KB nejnižší nominální 

 úroková sazba 13,9 % p.a. a nejnižší sankční úrok ze všech bank 15% p.a.). 

 

Páté místo obsadil produktový balíček Student od Raiffeisenbank. Toto konto se 

umístilo na základě kritérií vždy na posledním místě, a proto bych ho označila jako za 

nejdražší a nejméně výhodné pro studenty s minimem výhod a bonusů. 

 

 

   Závěrečné vyhodnocení podle splnění jednotlivých kritérií  jsem 

zobrazila v následující pyramidě. Jednotlivé produktové balíčky jsem znázornila od 

nejvíce výhodného, který obsadil první pozici, až po nejméně výhodný, jež zaujímá 

poslední páté místo. Při vyhodnocení jsem se snažila zaměřit na obecné preference a 

požadavky studentů, zejména na to, aby mladí klienti jako součást svých balíčků 

obdrželi maximum produktů, služeb, výhod a bonusů za přiměřený poplatek.                                                                                                                      
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Obrázek 4.4: Závěrečné vyhodnocení produktových balíčků podle splnění jednotlivých kritérií  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
 
 
                            Závěrečným vyhodnocením se podle vah jednotlivých kritérií pro 

studenty pozice jednotlivých produktových balíčků nezmění, protože Komerční banka 

nabízí studentům nejlepší služby a produkty, které byly pro mládež podle provedeného 

dotazníku nejdůležitější. Druhé místo opět zaujme Česká spořitelna, která mladým 

klientů nabízí uspokojivou nabídku těch  služeb a produktů, které preferovali. Třetí 

místo zaujme GE Money Bank, dále následuje ČSOB a Raiffeisenbank. 

 

 
Obrázek 4.5: Závěrečné vyhodnocení produktových balíčků podle vah jednotlivých kritérií 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 VYHODNOCENÍ OBLÍBENOSTI PRODUKTOVÉHO 

BALÍ ČKU G2 

 
Poslední část mé bakalářské práce se týká marketingového výzkumu, který jsem 

provedla v měsíci březnu mezi studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol.  

 

Hlavním cílem bylo zjistit: 

           Oblíbenost konta G2 mezi studenty. 

 

Dále jsem se zaměřila na: 

           Preference studentů při výběru produktového balíčku. 

           Povědomí o produktovém balíčku G2 mezi studenty. 

           Zájem studentů o využívání jednotlivých produktů a služeb v rámci balíčku. 

           Spokojenost studentů se službami Komerční banky. 

 

Primární informace jsem získala pomocí elektronického dotazování jednotlivých 

studentů. Domnívám se, že právě tato forma dotazování je fenoménem současnosti, a 

proto jsem ji využila ve styku s mladými respondenty (studenty), kteří jsou cílovou 

skupinou mého šetření a pro které považuji elektronický kontakt za nejpřitažlivější. 

Jako nástroj výzkumu mi sloužil elektronicky sestavený dotazník, který jsem rozeslala 

studentům do jejich e-mailové schránky a také umístila na příslušné internetové portály 

(www.vyplnto.cz., www.vseborec.cz atd.), kde měli studenti možnost vyplnit můj 

dotazník. Základní charakteristiky mého marketingového výzkumu jsem uvedla 

v následující tabulce. 

Tabulka 5.1: Marketingový výzkum 

Cíl 
marketingového 

výzkumu 

Technika 
výzkumu 

Nástroj 
výzkumu 

 
Respondenti 

Počet 
respondentů 

 
Zjistit oblíbenost 

konta G2 mezi 
studenty 

Elektronické 
dotazování 

Elektronický 
dotazník 

Studenti SŠ, 
VOŠ, VŠ. 

151 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.1 SESTAVENÍ DOTAZNÍKU A JEHO VYHODNOCENÍ 
 

Abych byla schopna dojít ke stanovenému cíli, sestavila jsem dotazník ze dvaceti 

otázek, na které student mohl jednoduše odpovědět během několika minut. Při 

sestavování dotazníku jsem se snažila, aby byl dotazník srozumitelný a snadno 

vyplnitelný. Otázky  jsem  seřadila  tím způsobem, aby bylo dosaženo logické struktury.  

            Na začátek dotazníku jsem se snažila zařadit otázky obecné. Jejich smyslem 

bylo eliminovat ty studenty, kteří nevlastní produktový balíček G2 a vyplňování 

dotazníku tedy pro ně hned po několika otázkách skončilo. Tito respondenti mi pomohli 

vyhodnotit obecné preference studentů při výběru produktového balíčku a povědomí 

konta G2 mezi studenty.  

           Uprostřed dotazníku jsem zvolila takové otázky, které se týkají pouze studentů 

vlastnících konto G2. Cílem bylo zjistit, jak jsou spokojeni se svým produktovým 

balíčkem a  jejich  zájem o využívání  jednotlivých  produktů  a služeb  v rámci balíčku. 

           Na konec dotazníku jsem zařadila otázky jednoduché, které měly za účel zjistit, 

zda jsou studenti spokojení se službami  Komerční banky. Tyto otázky mi také pomohly 

při  vyhodnocení  mého  hlavního  cílu,  jak moc je konto  G2  mezi  studenty  oblíbené. 

                  Při vyhodnocení dotazníku jsem se zaměřila nejdříve na podrobné 

vyhodnocení každé otázky, jejíž výsledky jsem znázornila vždy v  tabulce a její 

procentuální vyjádření uvedla v grafu. 

 

 

    1.   Vlastníte produktový balíček u některé banky v České republice? 

 

 

Tabulka 5.2: Vyhodnocení otázky č.1 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ano, mám pouze jeden. 103 68,67% 

Ne, produktový balíček 
nevlastním. 

27 17,88% 

Ano, mám dva či více . 14 9,27% 

Ne, ale uvažuji o tom. 7 4,64% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.1: Procentuální vyjádření otázky č.1 

1. Vlastníte produktový balíček u některé banky v 
České republice?

4,64%
9,27%

17,88% 68,67%

Ano, mám pouze jeden.

Ne, nevlastním.

Ano, mám dva či více.

Ne, ale uvažuji o tom.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
 Vyhodnocení                                                                                                                

Z výsledků první otázky vyplývá, že necelých 70% studentů vlastní jeden produktový 

balíček. Vlastnit dva či více balíčků je u studentů spíše ojedinělé a jedná se pouze o 

necelých 10% respondentů. Zajímavé je zjištění, že pouhých 18% studentů žádný 

produktový balíček nevlastní. Tento fakt ukazuje, jak moc důležité jsou pro studenty 

balíčky produktů a jak moc moderní je v dnešní době alespoň jeden z nich  vlastnit. 

 

 

2.   Jaké kritérium je pro Vás nejdůležitější při výběru  Vašeho 
balíčku? 

  
tabulka 5.3: Vyhodnocení otázky č.2 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Postavení a prestiž banky 
na finančním trhu. 

17 11,26% 

Doplňkové programy 
bonusy a slevy, které 

banka nabízí. 

32 31,07% 

Poplatek za vedení 
balíčku. 

91 88,35% 

Doporučení mých 
známých a přátel. 

12 7,95% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.2: Procentuální vyjádření otázky č.2 

2. Podle jakých kritérií se rozhodujete při výběru svého 
balíčku?

11,26%

88,35%

31,07%

7,95%

Poplatek za vedení
balíčku.
Doplňkové programy,
bonusy a slevy.
Postavení a prestiž
banky.
Doporu čení mých
známých a p řátel.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení  

Druhá otázka ukazuje, že pro studenty je při výběru produktového balíčku nejdůležitější 

cena, což potvrzuje necelých 90% respondentů. Dále studenti zvažují doplňkové 

programy, bonusy a slevy, kdy míra důležitosti pro ně je ve výši asi 32%. Prestiž banky 

a doporučení od přátel má už pak jen zanedbávající vliv.  Výsledek této otázky je zcela 

očekávaný, protože pro spotřebitele je obecně vždy nejdůležitější cena.         

 

 

3.  Slyšeli jste již o produktovém balíčku G2, který nabízí  
      pro studenty Komerční banka? 

  

 

Tabulka 5.4: Vyhodnocení otázky č. 3 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ano, slyšel. 114 75,5% 

Ne, neslyšel. 37 24,5% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.3: Procentuální vyjádření otázky č. 3 

3. Slyšeli jste již o produktovém balíčku G2, který 
nabízí pro studenty Komerční banka?

24,50%

75,50%

Ano, slyšel.

Ne, neslyšel.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Z výsledků třetí otázky jasně vyplývá, že produktový balíček G2 je mezi studenty velmi 

známý. Celých 75% respondentů uvedlo, že o balíčku slyšelo a pouhých 25% tento 

balíček nezná, což je pouze jedna čtvrtina ze všech dotazovaných. 

 

 

4.     Jak na Vás působí tento produktový balíček G2? 

 

Tabulka 5.5: Vyhodnocení otázky č.4 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Je naprosto srovnatelný 
s ostatními balíčky. 

57 38,75% 

Je lepší než balíčky 
konkurenčních bank. 

56 37,09% 

Nevím, nedokážu 
posoudit. 

26 
17,22% 

Je horší než balíčky 
konkurenčních bank. 

12 
7,95% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.4: Procentuální vyjádření otázky č.4 

4. Jak na Vás působí tento produktový balíček G2?

7,95%

37,09%

38,75%

17,22% Je srovnatelný s
ostatními balí čky.
Je lepší než balí čky
konkuren čních bank.
Nevím, nedokážu
posoudit.
Je horší než balí čky
konkuren čních bank.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

         Vyhodnocení 

Čtvrtá otázka vypovídá o tom, že celá třetina respondentů si myslí, že konto G2 je lepší 

než ostatní produktové balíčky jiných bank. Druhá třetina se domnívá, že je srovnatelný 

s balíčky konkurenčních bank. Pouhých 8 % označilo konto G2 za balíček horší než 

nabízejí ostatní banky.  

 

 

5.   Máte produktový balíček G2? 

 
 
 
 
 

Tabulka 5.6: Vyhodnocení otázky č.5 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ano, mám. 114 75,50% 

Ne, nemám. 37 24,50% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.5: Procentuální vyjádření otázky č.5 

5. Máte produktový balíček G2?

24,50%

75,50%

Ano, mám.

Ne, nemám.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
 
        Vyhodnocení 

Na základě výsledků páté otázky je zřejmé, že konto G2 vlastní přes 75% respondentů, 

což je velmi příznivá informace pro Komerční banku. Pouze necelých 25% otázaných 

studentů tento produktový balíček nemá. 

 

 

 

6.    Jste spokojení se svým produktovým balíčkem G2? 

 
 

 

Tabulka 5.7: Vyhodnocení otázky č.6 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ano, jsem spokojený. 97 85,09% 

Ne, nejsem spokojený. 17 14,91% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.6: Procentuální vyjádření otázky č.6 

6. Jste spokojení se svým produktovým balíčkem G2?

85,09%

14,91%

Ano, jsem spokonený.

Ne, nejsem

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Šestá otázka jasně vypovídá o tom, že 85% studentů, kteří vlastní konto G2 je ve větší 

míře spokojena s tímto balíčkem. Pouhých 15% respondentů není spokojeno, ale 

v porovnání s 85% tvoří jen pouhou menšinu. 

 

 

 

7.   Provedli byste změny v rámci produktového balíčku G2? 

 
 

 

Tabulka 5.8: Vyhodnocení otázky č.7 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ne, neprovedli. 104 91,23% 

Ano, provedli. 10 8,77% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.7: Procentuální vyjádření otázky č.7 

7. Provedli byste změny v rámci produktového balíčku 
G2?

91,23%

8,77%

Ne, neprovedli

Ano, provedli.

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Z výsledků sedmé otázky vyplývá, že pouze necelých 9% respondentů by provedlo 

určité změny v rámci balíčku G2. Na základě předchozí otázky je zřejmé, že tito 

studenti jsou ti, kteří nejsou spokojeni s kontem G2. Přes 91% otázaných studentů by 

neprovedlo žádné změny balíčku G2, z čehož vyplývá, že to jsou právě ti respondenti, 

kteří jsou spokojeni se svým balíčkem. 

 

 

 

8.    Využili jste za poslední měsíc slevy u obchodních partnerů 
        jako součást konta G2? 

 

Tabulka 5.9: Vyhodnocení otázky č.8 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ne, nevyužili. 71 62,28% 

Ano, využili. 43 37,72% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.8: Procentuální vyjádření otázky č.8 

8. Využili jste za poslední měsíc slevy u obchodních 
partnerů jako součást konta G2?

62,28%
37,72% Ne, nevyužili.

Ano, využili.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Vyhodnocení 

Z výsledků vyplývá, že asi 62% respondentů za poslední měsíc nevyužilo slevy u 

obchodních partnerů. A přibližně 37% tyto výhody za poslední měsíc čerpalo. Lze tedy 

usoudit, že slevy jsou pro studenty poměrně atraktivní, protože se jedná o poměrně 

krátký časový úsek. 

 

 

9. Čemu dáváte nejvíce přednost v rámci balíčku G2? 

Tabulka 5.10: Vyhodnocení otázky č.9 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Úvěr Gaudeamus 5 4,39% 

Povolený debet na 
běžném účtu 

8 7,02% 

Kreditní karta 11 9,65% 

Bonus 333 Kč ročně. 21 18,42% 

Cestovní pojištění 25 21,93% 

EUR účet 19 16,67% 

Embosovaná karta 25 21,93% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.9: Procentuální vyjádření otázky č.9 

9. Čemu dáváte přednost v rámci balíčku G2?

21,93%

4,39%
21,93%

18,42%
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Úvěr Gaudeamus.
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účtu.
Kreditní karta.

Bonus 333 K č ročně.

Cestovní pojišt ění.

EUR účet.

Embosovaná karta

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Výsledky deváté otázky ukazují, že studenti preferují v rámci balíčku G2 zejména 

embosovanou kartu a k ní příslušné cestovní pojištění. Dále je pro ně zajímavý bonus 

333 Kč ročně a poměrně nový produkt EUR účet. Ostatní produkty se těší menší 

oblíbenosti, protože je preferuje pouze menšina respondentů. 

 

 

 

10.    Využili jste již kreditní karty jako součást svého balíčku G2? 

 
 

Tabulka 5.11: Vyhodnocení otázky č.10 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ne, nevyužili. 66 57,89% 

Ano, využili. 48 42,11% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.10: Procentuální vyjádření otázky č.10 

10. Využili jste již kreditní karty jako součást svého 
balíčku G2?

57,89%42,11% Ne, nevyužili.

Ano, využili.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Desátá otázka vypovídá, že přes 40% respondentů využilo již  kreditní karty a asi 60% 

tuto možnost ještě nečerpalo. Z výsledků se tedy dá vyvodit, že produkt je oblíbený u 

necelé poloviny otázaných studentů. Jak vyplývá z výsledků následujících otázek, patří 

kreditní karta oproti úvěrům mezi nejpoužívanější možnost, jak studenti získávají 

potřebné finance. 

 

 

11.  Využili jste již úvěr Gaudeamus jako součást svého balíčku G2? 

 
 

Tabulka 5.12: Vyhodnocení otázky č.11 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ne, nevyužili. 105 92,11% 

Ano, využili. 9 7,89% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.11: Procentuální vyjádření otázky č.11 

11. Využili jste již úvěr Gaudeamus jako součást svého 
balíčku G2?

7,89%

92,11%

Ne, nevyužili.

Ano, využili.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Na základě výsledků jedenácté otázky je jasné, že úvěr Gaudeamus využila jen pouhá 

menšina respondentů. Přes 90% studentů tento produkt nikdy nevyužilo, z čehož 

vyplývá, že studenti se pravděpodobně bojí velké zodpovědnosti při splácení úvěru a 

pokud využívají cizí zdroje financování, preferují nejvíce kreditní kartu či povolený 

debet  než úvěr Gaudeamus. 

 

 

12.  Využili jste již povolený debet na běžném účtu jako součást 
balíčku G2? 

 

 

Tabulka 5.13: Vyhodnocení otázky č.12 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ne, nevyužili. 93 81,58% 

Ano, využili. 21 18,42% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.12: Procentuální vyjádření otázky č.12 

12. Využili jste již povolený debet na běžném účtu jako 
součást balíčku G2?

81,58%

18,42%

Ano, využili.

Ne, nevyužili.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Výsledky dvanácté otázky téměř  kopírují otázku předchozí, protože pouze necelých 

19% již využilo možnost čerpat povolený debet na běžném účtu. I když je tento produkt 

oblíbenější než úvěr Gaudeamus, opět potvrzuje úsudek, že studenti neradi využívají 

úvěry. 

 

 

13.    Čemu dáváte přednost při obsluze svého konta G2? 

 
 

Tabulka 5.14: Vyhodnocení otázky č.13 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Internetové bankovnictví-  
Moje banka. 

83 72,81% 

Telefonní bankovnictví-
Expresní linka KB. 

14 12,28% 

Osobní kontakt 
s bankéřem. 

11 9,65% 

Mobilní bankovnictví –
Mobilní banka. 

6 5,26% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.13: Procentuální vyjádření otázky č.13 

13. Čemu dáváte přednost při obsluze svého konta G2?

5,26%
9,65%

12,28%

72,81%

Internetové bankovnictví

Telefonní bankovnictví

Osobní kontakt s
banké řem

Mobilní bankovnictví

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Vyhodnocení 

Výsledky jasně vypovídají o tom, že asi pro 73% respondentů je nejatraktivnější 

internetové bankovnictví – Moje banka. Z dalších možností obsluhy konta vede 

telefonní bankovnictví a ostatní způsoby jsou pro studenty pravděpodobně málo 

oblíbené, protože je využívá pouhá menšina. 

 

 

14.    Platíte platební kartou u obchodníka alespoň jednou měsíčně                      
a využíváte tak bonus 333 Kč ročně? 

   

Tabulka 5.15: Vyhodnocení otázky č.14 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ano, bonus využiji každý 
rok. 45 39,47% 

Ano, bonus využiji jen 
některý rok. 

40 35,09% 

Ne, ale uvažuji o tom. 18 15,79% 

Ne, nikdy 11 9,65% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.14: Procentuální vyjádření otázky č.14 

14. Platíte platební kartou u obchodníka alespoň 
jednou měsíčně a využíváte tak bonus 333 Kč ročně?

9,65%
15,79%

35,09%

39,47%

Ano, bonus využiji každý
rok.

Ano, bonus využiji jen
některý rok.

Ne, ale uvažuji o tom.

Ne, nikdy.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

             Vyhodnocení 

Na základě této otázky lze jednoznačně usoudit, že velké procento studentů platí svou 

platební kartou u obchodníků z důvodu, aby získali roční bonus, ale pouze 40% z nich 

tento bonus opravdu získá. Zbylí studenti pravděpodobně nestihnou zaplatit kartou 

každý měsíc, a tak o svůj bonus přijdou. Ostatní respondenti uvažují o tom, že začnou 

platební kartu využívat a pouhých 9% studentů tento bonus nečerpá. 

 

 

15.    Slyšeli jste, že existují dvě varianty produktového balíčku G2, 
základní   a nadstandardní verze? 

 

   

Tabulka 5.16: Vyhodnocení otázky č.16 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ano, slyšeli. 75 65,79% 

Ne, neslyšeli. 39 34,21% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.15: Procentuální vyjádření otázky č.16 

15. Slyšeli jste, že existují dvě varianty produktového 
balíčku G2, základní a nadstandardní verze?

65,79%34,21%
Ano,slyšeli.

Ne,neslyšeli.

  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Z výsledků šestnácté otázky lze usoudit, že většina otázaných studentů ví, že existují 

dvě varianty konta G2, což potvrdilo asi 65%. Zbylí studenti nejsou dostatečně 

informováni, a proto přibližně 35% o těchto dvou verzích neví. 

 

 

 

 

16. Připadá Vám poplatek 20 Kč měsíčně za nadstandardní verzi  
balíčku G2 vysoký? 

  

 

Tabulka 5.17: Vyhodnocení otázky č.17 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ne, nepřipadá. 56 70,89% 

Ano, připadá. 23 29,11% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.16: Procentuální vyjádření otázky č.17 

16. Připadá Vám poplatek 20 Kč měsíčně za 
nadstandardní verzi balíčku G2 vysoký?

29,11%

70,89%

Ne, nep řipadá.

Ano, p řipadá.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Na základě sedmnácté otázky je zřejmé, že přes 70% otázaných studentů se domnívá, že 

poplatek 20 Kč měsíčně za vedení konta G2 není vysoký. Zbylých 30% považuje tento 

poplatek za nepřiměřeně vysoký. Chtěla bych jen zmínit, že otázku zodpovídali jen 

respondenti, kteří slyšeli o nadstandardní verzi konta G2. 

 

 

 

17.   Doporučili byste produktový balíček G2 svým kamarádům 
    a známým? 

  

 

Tabulka 5.18: Vyhodnocení otázky č.19 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ano, doporučili. 70 61,40% 

Ne, nedoporučili. 44 38,60% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.17: Procentuální vyjádření otázky č.19 

17.  Doporučili byste produktový balíček G2 svým 
kamarádům a známým?

38,60% 61,40% Ano, doporu čili.

Ne, nedoporu čili.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Výsledky devatenácté otázky jsou opět poměrně příznivé pro Komerční banku, protože 

přes 60% otázaných studentů by doporučilo konto G2 svým známým a kamarádům. 

Necelých 40% by potom tento balíček produktů pro své kamarády či známé 

nedoporučilo. 

 

 

 

18. Jste spokojeni se svým osobním bankéřem, který má váš produktový 
balíček na starost? 

     

 

Tabulka 5.19: Vyhodnocení otázky č.15 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ano, jsem spokojený. 101 88,60% 

Ne, nejsem spokojený. 13 11,40% 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 84 

Graf 5.18: Procentuální vyjádření otázky č.15 

18.  Jste spokojeni se svým osobním bankéřem, který 
má váš produktový balíček na starost?

88,60%

11,40%

Ano, jsem spokojený.

Ne, nejsem spokojený.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

  Vyhodnocení 

Z  patnácté otázky vyplývá, že necelých 90% studentů je spokojeno se svým osobním 

bankéřem a pouhých 10% není. Lze tedy usoudit, že komerční banka v této oblasti 

poskytuje studentům kvalitní služby. 

 

 

 

 

19.  Jste spokojeni se službami Komerční banky, které Vám 
poskytuje prostřednictvím produktového balíčku G2? 

 

 

Tabulka 5.20: Vyhodnocení otázky č.18 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ano, jsem spokojený. 78 68,42% 

Ne, nejsem spokojený. 36 31,58% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.19: Procentuální vyjádření otázky č.18 

19. Jste spokojeni se službami Komerční banky, které 
Vám poskytuje prostřednictvím produktového balíčku 

G2?

68,42%
31,58% Ne, nejsem

spokojený.

Ano, jsem spokojený.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Vyhodnocení 

Výsledky osmnácté otázky vypovídají, že necelých 70% studentů je spokojeno se 

službami Komerční banky, což je příznivé vyhodnocení pro banku. Respondenti, kteří 

nejsou spokojení, tvoří menšinu ve výši 30%. 

 

 

 

20.  Plánujete po ukončení studií zůstat klientem Komerční banky? 

 
 

 

Tabulka 5.21: Vyhodnocení otázky č.20 

ODPOVĚD POČET 
RESPONDENTŮ 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Ano, plánuji. 103 90,35% 

Ne, neplánuji. 11 9,65% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.20: Procentuální vyjádření otázky č.20 

20. Plánujete po ukončení studií zůstat klientem 
Komerční banky?

9,65%

90,35%

Ano, plánuji.

Ne, neplánuji.

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Vyhodnocení 

Poslední otázka jasně potvrzuje příznivý výsledek pro Komerční banku, protože 

studenti jsou s bankou spokojeni, a proto přes 90% respondentů plánuje v budoucnu 

zůstat i nadále klienty Komerční banky. Pouze necelých 10% již nechce být po 

ukončení studií klientem KB. 

 

5.2  ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 
 

Na základě provedeného marketingového výzkumu jsem zjistila, že produktový balíček 

G2 si mezi studenty vede velmi dobře, což potvrzují následující příznivé výsledky:  

 Přes 75% otázaných studentů již slyšelo o produktovém balíčku G2. 

 Přes 75% respondentů vlastní tento balíček produktů G2. 

 Ze studentů, kteří vlastní konto G2, je z nich 85% zcela spokojeno 

 s tímto balíčkem. 

 Přes 91% z nich by neprovedlo žádné změny v rámci balíčku G2. 

 Přes 61% by konto G2 doporučilo svým kamarádům a známým. 

 

Tato pozitivní vyhodnocení mi pomohla zpracovat můj hlavní cíl marketingového 

výzkumu a dojít k názoru, že produktový balíček G2 se těší velké oblibě mezi 

otázanými studenty, což znamená jistě pozitivní výsledek pro Komerční banku. 
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Další cíle, na které jsem se zaměřila, bylo zjištění takových informací, které by 

Komerční bance mohly pomoci ještě zvýšit zájem o konto G2 mezi studenty.  

 

            Preference studentů při výběru produktového balíčku 

Pro většinu studentů je jednoznačně nejdůležitější výše poplatků za vedení 

produktového balíčku, a to pro celých 91% respondentů. Studenti také pozitivně hodnotí 

bonusy a slevy, které mohou získat v rámci balíčku, což je pro ně druhá nejdůležitější 

preference při výběru balíčku, kterou zvolilo celých 31%. 

 
         Povědomí o produktovém balíčku G2 mezi studenty 

Respondenti svými odpověďmi potvrdili, že povědomí o kontě G2 je dobré. Přes 75% 

z nich již slyšelo o balíčku G2 a 65% ví, že existují dvě verze tohoto balíčku, standardní 

varianta a nadstandardní varianta. Tyto výsledky tedy potvrzují, že studenti znají obecně 

produktový balíček a většina z nich ví i podrobnější informace. 

 

         Zájem studentů o využívání jednotlivých produktů a služeb balíčku 

Majitelé konto G2 mají zájem zejména o slevy u obchodních partnerů, které za poslední 

měsíc čerpalo přibližně 40% otázaných studentů a také o roční bonus 333 Kč, který 

získá ročně asi 40% respondentů. Z produktů studenti nejvíce preferují embosovanou 

kartu a k ní příslušné cestovní pojištění. Naopak úvěry (povolený debet na běžném účtu 

a úvěr Gaudeamus) se netěší velké oblibě, protože mladí lidé se pravděpodobně bojí 

velké zodpovědnosti, což potvrzuje nízké procento těch, kteří již čerpali úvěr. Lépe si 

stojí kreditní karta, kterou využilo již přibližně 40% respondentů. Při obsluze konta 

preferují studenti jednoznačně internetové bankovnictví – Moje banka, které používá 

celých 72% respondentů. 

 

           Spokojenost studentů se službami Komerční banky 

Výsledky dotazníku ukazují, že studenti jsou spokojeni se službami KB. Celých 89% 

respondentů je spokojeno se svým osobním bankéřem, který má na starost jejich konto 

G2. Přibližně 70% studentů je spokojeno se službami, které jim poskytuje KB v rámci 

balíčku G2 a nejpřesvědčivější výsledek je, že přes 91% studentů plánuje po ukončení 

studií zůstat věrným klientem Komerční banky, což bude pro banku velkou odměnou. 

 



 88 

ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na zpracování problematiky marketingu 

v sektoru služeb – bankovnictví, přičemž jsem se věnovala srovnání produktových 

balíčků určených pro studenty. Klíčovým prvkem mého zájmu se stalo konto G2, 

balíček produktů, pomocí kterého Komerční banka poskytuje komplexní spektrum 

bankovních služeb pro studenty a zároveň i řadu atraktivních výhod a slev. 

Prostřednictvím informací z bank, literatury, internetu, ale také z mých vlastních 

poznatků a zkušeností jsem zpracovala podrobný manuál, na jehož základě si studenti 

mohou vybrat takový balíček, který je pro ně nejvýhodnější.  

 

V současnosti existuje na trhu široká nabídka produktových balíčků pro studenty. Tyto 

balíčky se od sebe mnohdy více či méně liší, ať už se jedná o množství produktů nebo 

služeb poskytovaných jako jejich součást. Pro studenty bývá často problém zorientovat 

se v rozmanité nabídce a vybrat si právě tu správnou banku. Právě od této skutečnosti se 

odvíjel hlavní cíl mé práce, tedy zjistit, která banka dokáže nejlépe uspokojit požadavky 

potenciálních mladých klientů a doporučit studentům balíček, který je pro ně 

nejvýhodnější.  

 

Danou problematiku jsem zpracovala na základě srovnání produktových balíčků pěti 

nejvýznamnějších bank pomocí sedmi kritérií. Váhy jednotlivých kritérií jsem mezi 

studenty zjistila prostřednictvím dotazníku, který mi pomohl seřadit daná kritéria podle 

toho, jak moc jsou pro studenty důležitá. Výsledkem mého porovnání bylo vyhodnocení 

nejvýhodnějšího balíčku pro studeny, kterým se stalo konto G2 nadstandardní verze. 

Tento balíček produktů splnil nejlépe všech sedm kritérií a vždy se umístil na první 

pozici. Ani po vyhodnocení podle vah jednotlivých kritérií se pozice jednotlivých 

produktových balíčků nezměnila a Komerční banka si udržela první pozici. Druhé místo 

zaujala Česká spořitelna s jejím Osobním účtem Student. Dále následovala GE Money 

Bank a ČSOB. Jako zcela nedostačující a nedoporučující jsem shledala produktový 

balíček od Raiffeisenbank, který pokaždé obsadil poslední místo. 
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Při zpracování a závěrečném vyhodnocení jsem se snažila klást důraz na rozdílné 

preference studentů, a proto moje návrhy a doporučení formulovala tak, aby byly 

všeobecně použitelné a každý student si tak mohl vybrat právě ten produktový balíček, 

který mu podle jeho zvolených kritérií nejvíce vyhovuje.  

 

Poslední kapitola je věnována Komerční bance a jejímu produktovému balíčku G2. 

V měsíci březnu jsem provedla marketingový výzkum mezi studenty středních, vyšších 

odborných a vysokých škol. Hlavním cílem bylo zjistit, jak moc je balíček mezi 

studenty oblíbený. Závěrečné vyhodnocení výzkumu přineslo pozitivní výsledky pro 

Komerční banku, protože na základě výsledků dotazníku jsem došla k názoru, že 

produktový balíček G2 se těší velké oblibě mezi otázanými respondenty. Povědomí o 

balíčku je poměrně vysoké a studenti jsou spokojeni se službami KB. Dále jsem se 

zaměřila na zjištění dalších informací, jako jsou preference studentů při výběru 

produktového balíčku či zájem o využívání jednotlivých produktů v rámci balíčku G2. 

Doufám tak, že jsem splnila hlavní poslání mé  práce a že tyto podklady pomohou 

Komerční bance ještě zvýšit zájem studentů o konto G2. 
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Příloha č.1. Profil společnosti – Komerční banka, a.s. 

 

 
Motto Komerční banky: 

   „Můj svět, moje banka.“ 
 

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank v oblasti střední 

Evropy a patří mezi nejvýznamnější vedoucí bankovní instituce na území celé České 

republiky. Spolu se svými dceřinnými společnostmi tvoří přední finanční skupinu, která 

je plně integrovaná do českého ekonomického prostředí. Akcie KB jsou obchodovány 

na veřejných kapitálových trzích v České republice a řízeny Burzou cenných papírů 

Praha, a.s. (BCPP). Dále jsou tyto akcie obchodovány ve formě globálních depozitních 

certifikátů na Burze cenných papírů v Londýně (London Stock Exchange). 

Základní údaje o společnosti: 

� Obchodní firma: Komerční banka, a.s.  

� Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 

� Datum zápisu do obchodního rejstříku:  5.března 1992 

� Identifika ční číslo: 453 17 054 

� Právní forma: Akciová společnost 

� Základní kapitál:  19 004 926 000,- Kč    

            Splaceno: 100 %   

      Akcie: 38 009 852 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč 

� Způsob jednání za společnost: Za banku jedná představenstvo jako statutární 

orgán, a to buď společně všichni členové, nebo společně libovolní dva jeho  

členové.  

             

Obrázek 1.1: Pobočka Komerční banky v Praze 

Zdroj: www.kb.cz 
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Cílem KB je rozvíjet a upevňovat dlouhodobé vztahy se svými klienty a poskytovat 

komplexní nabídku finančních produktů a služeb, kterými se snaží uspokojit měnící se 

požadavky klientů. Garantovaná úroveň finančních služeb je založena na pěti 

hodnotách, kterými jsou bezpečnost, spolehlivost, rychlost, důvěryhodnost a 

individuální přístup, který umožňuje sestavit nabídku podle přání konkrétního 

zákazníka. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.2: Hlavní pilíře finančních služeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

���� Bezpečnost – její náplní je zejména garance, která se týká zabezpečení přímého 

bankovnictví a komplexní bezpečnosti produktů KB. 

���� Spolehlivost – garantuje, že smluvní podmínky mezi klientem a KB budou 

bezpodmínečně dodrženy. 

���� Rychlost– jedná se zejména o rychlý přístup klientů k informacím 

prostřednictvím nadstandardní úroveň přímého bankovnictví. 

���� Důvěryhodnost – její  náplní je otevřený a rovný vztah ke všem klientům KB. 

���� Individuální p řístup – garantuje osobního bankéře pro každého klienta. 

 

KB byla založena v lednu roku 1990 jako státní instituce, která se vyčlenila z bývalé 

Státní banky československé na území České republiky. V roce 1992 byla banka 

transformována ze státního peněžního ústavu na akciovou společnost a od této doby si 

vytvořila svoje výsadní a jedinečné postavení v bankovním systému České republiky. 

FFII NNAANNČČNNÍÍ   
  SSLL UUŽŽBBYY  

 

DDůůvvěěrryyhhooddnnoosstt  
 

BBeezzppeeččnnoosstt  
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Významný moment pro banku nastal v říjnu roku 2001, kdy se stala součástí 

francouzské finanční skupiny Société Générale, která je šestou největší bankovní 

skupiny v eurozoně. Komerční banka se tak stala důležitou součástí úseku 

Mezinárodního retailového bankovnictví právě této skupiny a na základě spolupráce 

s ostatními společnostmi ze skupiny Société Générale a s jinými nezávislými partnery 

poskytuje vysoce sofistikované a flexibilní produkty, které jsou značně 

konkurenceschopné i v neustále se měnícím prostředí. 

Tabulka 1.1: Historie Komerční banky 

Historie Komerční banky 

1990 
Vznik  KB jako státní instituce vyčleněním z bývalé Státní banky 

československé. 

1992 Transformace KB ze státního peněžního ústavu na akciovou společnost. 

1994 KB navýšila svůj základní kapitál na 9,502 miliardy Kč. 

1995 
KB vydala globální depozitní certifikáty a vstoupila tak na mezinárodní 

kapitálové trhy. 

1997 Prodej státem vlastněných akcií KB strategickému investorovi. 

1999 
Vláda České republiky apelovala na potenciální investory k vyjádření 

předběžného zájmu o koupi státního podílu v KB. 

2000 Dokončen úpis nových akcií KB a státní podíl v bance dosáhla 60%. 

2001 KB se stala součástí francouzské finanční skupiny Société Générale. 

2002 
KB představila novou firemní identitu, která vyjadřuje inovovanou strategii, 

přinášející zlepšení úrovně služeb poskytovaných klientům.  

2003 KB uvedla na trh první čipovou kartu v ČR. 

2004 KB v prestižní soutěži MasterCard vyhrála ocenění Banka roku 2004. 

2005 
KB získala jako první evropská banka prestižní mezinárodní Cenu 

hospodářské Frankofobie 2005. 

2007 

KB byla oceněna opět v prestižní soutěži MasterCard jako"Banka roku 

2007", "Firemní banka roku 2007" a "Stavební spořitelna roku 2007" pro 

Modrou pyramidu stavební spořitelnu. 

2008 
Effie Awards – v kategorii finanční služby získala KB prvenství za kampaň 

agentury Euro RSCG s názvem Bankovní produkty s lidskou tváří. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Komerční banka je třetí největší bankou v České republice a patří mezi hlavní 

poskytovatele bankovních služeb v oblasti drobného bankovnictví, kde se zaměřuje na 

fyzické osoby a malé podniky a v oblasti podnikového a investičního bankovnictví, 

které je určeno pro střední nebo velké podniky a municipality. S cílem kvalitněji a 

přesněji identifikovat potřeby a přání klientů je produktové portfolio KB rozčleněno na 

pět hlavních klientských segmentů, kterými jsou občané, mládež a studenti, podnikatelé 

a menší firmy, podniky a místní správa a samospráva. Široké spektrum finančních 

služeb je potom orientováno především na oblast úvěrů, včetně hypotečních úvěrů, trhu 

depozit, peněžního trhu, investičního a mezinárodního bankovnictví, elektronického 

bankovnictví a ostatních bankovních služeb. 

 
                           

                      

 

Obrázek1.3: Segmenty produktového portfolia  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Strategie Komerční banky je i v budoucnu zaměřena na zvyšování počtu klientů ve 

všech dílčích segmentech jejího produktového portfolia. Zvláštní důraz bude kladen na 

získávání zákazníků ze segmentu mladých lidí a drobných klientů. Nadále bude KB 

prostřednictvím snahy o spokojenost a loajalitu klientů usilovat o upevňování vedoucí 

pozice na finančním trhu. Tyto strategické cíle banka plánuje dosáhnout prostřednictvím 

následujících oblastí: 

���� Inovace a zdokonalování produktů a služeb na základě očekávaných přání a 

požadavku klientů. 

���� Důraz na garantovanou úroveň a kvalitu finančních služeb a zvyšování 

transparentnosti vztahů mezi bankou a klientem. 

���� Prostřednictvím specializovaných bankovních poradců usilovat o maximální 

upevnění individuálního přístupu k zákazníkovi a usilovat o rozvoj produktů a 

služeb, které jsou zkombinovány přesně podle přání konkrétního klienta. 

���� Ostražité rozpoznávání a řízení všech druhů rizik a rozvíjení aktivit investičního 

bankovnictví. 

 Segmenty  

 produktového  

 portfolia 

Občané 

Mládež a studenti 

Podnikatelé a menší firmy 

Místní správa a samospráva 



 100 

Příloha č.2. Bankovní produkty 

 
 

 

Tabulka 2.1: Úvěrové bankovní produkty 

Formy úvěrů Obecná charakteristika Druhy úvěrů 

Peněžní 
úvěry 

���� Poskytnutí skutečných likvidních prostředků. 

���� Klient musí v dohodnuté době splatit úvěr a 

úroky. 

Kontokorentní 
Eskontní 
Hypoteční 
Emisní 
Lombardní 
Spotřebitelské 

Závazkové 
úvěry 

���� Neznamenají pro klienta bezprostřední získání 

likvidních prostředků. 

���� Banka se zaručuje za svého klienta a zavazuje 

splnit závazek, pokud tak klient neučiní sám. 

Akceptační 
Avalový 
Bankovní 
záruky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tabulka 2.2: Vkladové bankovní produkty 

Formy vkladů Obecná charakteristika 

Běžné účty 
(Vklady na 
viděnou) 

���� Neexistují žádné lhůty pro výběr vložených prostředků. 

���� Úročeny nižší sazbou. 

Termínované 
vklady 

���� Vklady na pevně stanovenou  dobu. 

����  Pevně sjednaný úrok. 

Úsporné vklady 
���� Vklady na úsporných vkladových účtech. 

���� Banka proti nim vystaví doklad ve formě vkladní knížky. 

Dluhopisy 

���� Cenné papíry, ve kterých se dlužník zavazuje věřiteli 

splatit určitou částku k určitému termínu a vyplatit 

určitý výnos. 

���� Příkladem dluhopisů jsou bankovní obligace, depozitní 

certifikáty, hypoteční zástavní listy, směnky atd. 

Stavební spoření 
���� Pravidelné ukládání peněz s následným možným 

poskytnutím stavebního úvěru. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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        Příloha č.3. Produktový balíček G2                                        

 

 

Komerční banka nabízí již řadu let známý a mezi mladistvými poměrně rozšířený 

produkt konto G2. Jde obecně o produktový balíček připravený speciálně pro mládež a 

studenty, který zahrnuje komplexní spektrum bankovních služeb a zároveň poskytuje 

řadu atraktivních výhod a slev. Je založeno na předpokladu, že každý mladý člověk si 

chce užívat nezávislého studentského života a nechce se nechat svazovat omezenými 

finančními možnostmi, a proto je pro ně tento produktový balíček ideálním klíčem 

k finanční samostatnosti. 

 

Konto G2 je určeno mladým lidem ve věku od 15 do 19 let a studentům od 20 do 30 let, 

pokud jsou studenty řádného studia. Základní charakteristika produktu G2 se odvíjí 

právě od vlastností a životního stylu studentů, a proto je toto konto moderní, atraktivní, 

flexibilní a neustále inovované. Komerční banka se snaží uspokojit přání a očekávání 

všech svých mladých klientů a z tohoto důvodu nabízí konto G2 ve dvou variantách. 

Klient si poté už jen jednoduše vybere tu alternativu, která mu vyhovuje nejlépe. Ti, 

kteří chtějí mít balíček plný výhod, si založí základní verzi G2 zcela zdarma. Pro ty, 

kteří mají svůj osobitý styl a rádi cestují KB nabízí nadstandardní verzi G2 za poplatek 

20 Kč měsíčně. 

  
 
Obrázek 3.1: Verze produktu G2 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Základní 
verze G2 

Nadstandardní  
verze G2 
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���� Základní varianta balíčku G2 obsahuje: 

- Běžný účet vedený v české měně a možnost přejít do debetu 20 000 Kč. 

- Elektronickou mezinárodní platební kartu Maestro. 

- Jeden výběr z bankomatu KB touto kartou zdarma. 

- Internetové a telefonní bankovnictví – Expresní linka KB. 

- Mobilní bankovnictví – Mobilní banka. 

- Možnost získat studentský úvěr Gaudeamus až do výše 500 000 Kč. 

- Zasílání měsíčních výpisů elektronicky či poštou. 

- Roční bonus 333 Kč pro aktivní uživatele konta. 

- Slevy u obchodních partnerů. 

- Bonus 200 Kč na ISIC kartu při založení konta. 

 

���� Nadstandardní verze balíčku G2 obsahuje: 

- Všechny produkty a služby základního balíčku. 

- Až tři platební karty, záleží na klientovi. Zda bude chtít jednu nebo všechny tři. 

1. Průhledná mezinárodní embosovaná platební karta MasterCard. 

2. Mezinárodní elektronická platební karta Maestro. 

3. Virtuální e-Card pro bezpečné platby na internetu.  

- Cestovní pojištění v rámci karty MasterCard zdarma. 

- Všechny výběry z bankomatu KB kartou MasterCard zdarma. 

- Internetové bankovnictví – Moje banka. 

- EUR účet s mezinárodní kartou Maestro. 

 

Záleží tedy už jen na klientovi, jaká verze G2 je pro něj nejvýhodnější. V každém 

případě získává majitel konta přístup k účtu prostřednictvím telefonu a internetu. Svoje 

peníze tak může obsluhovat 24 hodin denně. Navíc prostřednictvím life-sylového 

portálu pro mladé www.g2.cz může klient získat informace o tom, co se kde děje a 

seznámit se s novými kamarády. Tento web také nabízí řadu zajímavých informací ze 

světa extrémního sport, aktivního života mladých lidí, cestování, filmů, festivalů a 

množství soutěží o zajímavé ceny. Po registraci získá klient další výhody jako možnost 

stahovat tapety, melodie či hry na svůj mobilní telefon, nebo přispívat svými příspěvky 

do veřejné diskuze.  
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Pro mnohé zákazníky jsou také rozhodující slevy a bonusy v rámci balíčku, kterých 

Komerční banka ve spolupráci se svými obchodními partnery nabízí přes 100 000 po 

celém světě. Jedná se zejména o slevy a výhody poskytované u Student Agency. 

Vlastníkům studentského konta G2 u  KB nabízí Student Agency tyto slevy:      

STUDENT│ AGENCY 

- Au pair v USA 100 % sleva na poplatky.  

- Au pair v Evropě 20 % sleva na poplatky.  

- Work & Travel USA sleva 300 Kč.  

- Stáže sleva 15 USD.  

- Jazykové kurzy pro mladé i dospělé sleva 1 000 Kč.  

- Studium na střední škole v USA, Austrálii a na Novém Zélandě sleva 1 000 Kč.  

- Mezinárodní autobusové linky do Anglie, Lucemburska, Belgie, Švédska, 

Německa, Holandska, Švýcarska, Maďarska a Itálie sleva 10 %.  

  

Vzdělávací agentury Tutor nabízí tato zvýhodnění: 

 

- Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na VŠ sleva 5%. 

- Jazykové kurzy sleva 5%. 

- Studijní materiály-odborné knihy skripta sleva 5%. 

- Pomaturitní kurzy sleva 2%. 

 

Další nespornou výhodou je, že KB odstranila nutnost předkládat potvrzení o studiu 

každý rok. Majitel konta G2 tedy předkládá toto potvrzení jen v roce, kdy dovrší 20 a 

26 let, čili maximálně dvakrát za celou dobu vedení konta. Pokud si klient teprve 

zakládá konto G2 předkládá potvrzení o studiu jen pokud je ve věku 20 a více let. 

Mladým lidem od 15 do 19 let zřídí KB konto G2 bez nutnosti předkládat potvrzení o 

studiu.  
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Produktový balíček slouží také jako řešení při nedostatku finančních prostředků, protože 

nabízí hned několik možností. 

 

 

 

                                                 

 

 

Obrázek 3.2: Možnosti získání finančních prostředků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

1. Povolený debet na běžném účtu 

 

Majitel konta G2 může pro účely krátkodobé potřeby využít povolený debet na svém 

běžném účtu a dostat se tak do minusu. Toto přečerpání banka umožňuje jen do předem 

sjednaného limitu a splácení poté probíhá automaticky jakýmkoliv vkladem nebo 

převodem připsaným na studentův běžný účet. Každá transakce tohoto typu navyšuje 

dostupný zůstatek, který je možné podle potřeby opět čerpat. Podmínkou však zůstává, 

aby alespoň jedenkrát během 180 dní byl na běžném účtu nulový nebo kladný zůstatek. 

Pokaždé, když student takto úvěr vyrovná, může jej znova čerpat po celých 180 dní. 

Největší výhodou povoleného debetu zůstává skutečnost, že  jeho prostřednictvím lze 

získat trvale dostupnou finanční rezervu, která je okamžitě k dispozici pouhým výběrem 

z běžného účtu bez nutnosti zajištění. KB nabízí studentům v rámci konta G2 

maximální limit povoleného debetu až do výše 20 000 Kč v závislosti na stupni studia. 

 

���� Studenti středních škol – limit 5000 Kč. 

���� Studenti 1.ročníku VŠ nebo VOŠ – limit 10 000 Kč. 

���� Studenti 2. ročníku a vyšších ročníků VŠ nebo VOŠ – limit 20 000 Kč. 

 

Povolený debet lze i v případě potřeby kombinovat s kreditní kartou pro studenty, ale 

opět jen do výše 20 000 Kč (limit debetu a limit karty). 

 

 

Nedostatek    

finančních 

prostředků? 

1. Povolený debet na 

běžném účtu. 

2. Využití kreditní karty 

3. Úvěr Gaudeamus. 
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2.   Využití kreditní karty  

 

Další z možností, jak získat hotovost ihned je využití již zmíněné kreditní karty, kterou 

konto G2 nabízí. Jedná se o elektronickou kartu VISA Elektron. Tato karta je platná 3 

roky a její limit je až 20 000 Kč v závislosti na stupni studia. 

 

���� Studenti 1.ročníku VŠ nebo VOŠ – limit 10 000 Kč. 

���� Studenti 2. ročníku a vyšších ročníků VŠ nebo VOŠ – limit 20 000 Kč. 

 

Za vydání karty platí student nulový poplatek a posléze měsíčně jen 5 Kč. Pro získání 

kreditní karty není nutné potvrzení o příjmu pouze postačí potvrzení o studiu. Největší 

předností kreditní karty je čerpání úvěru bezúročně až po dobu 45 dnů, pokud dodržíme 

příslušné podmínky. Ty se odvíjí zejména od možnosti splácet úvěr formou 

pravidelných splátek jedenkrát měsíčně, tedy jako 1/20 čerpané částky k datu výpisu a 

vyměřené úroky. Druhá varianta je formou mimořádných splátek kdykoliv až do výše 

čerpané částky. O splacenou část úvěrového rámce se pak automaticky zvyšuje částka, 

kterou může student znova čerpat. Pravidlo je tedy jednoduché – čím více student 

splácí, tím více může opět čerpat. Úročena je pak výhradně čerpaná částka úvěrového 

rámce za každý den. Tím je zajištěno, že úroky jsou vyměřovány pouze z té částky, 

která je momentálně čerpaná a není dosud splacená. Pokud je celá čerpaná částka 

splacena v předem dohodnuté době, jsou v daném měsíci odpuštěny úroky. Přehled o 

zůstatku úvěrového rámce může pak majitel konta G2 sledovat prostřednictvím 

internetového či telefonického bankovnictví.  

 

3. Úvěr Gaudeamus 

 

Poslední alternativou, jak mohou studenti financovat všechny svoje osobní potřeby 

během studia, je mezi mladými lidmi hojně rozšířený úvěr Gaudeamus. Jde o hotovostní 

nebo bezhotovostní úvěr od 20 000 Kč do 500 000 Kč. Je určen občanům České 

republiky, kteří jsou studenti VŠ, VOŠ a středních škol v ČR nebo v zahraničí. Úvěr 

Gaudeamus lze využít pouze pro osobní a nepodnikatelské potřeby. Studenti středních 

škol tak mohou prostřednictvím úvěru financovat svoje školné. Pro studenty VŠ a VOŠ 
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je možností jak pokrýt studijní výlohy, cesty do zahraničí a splnit si tak to, po čem 

touží. Maximální doba splatnosti úvěru je 10 let a student si může rozložit splácení na 

dobu, která mu vyhovuje, splácet v jakýkoliv den, který si zvolí a splatit úvěr předčasně 

bez smluvních sankcí. Obrovskou předností úvěru Gaudeamus je možnost využití 

odkladu splátek a po dobu studia hradit pouze úroky z vyčerpaného úvěru. Odklad 

plátek se však týká pouze studentů VŠ a VOŠ a horní hranice úvěru může v tomto 

případě činit maximálně 150 000 Kč. Dle vlastního uvážení může student získat celou 

částku úvěru jednorázově nebo peníze čerpat postupně. K získání úvěre je potřebný 

doklad, vztahující se k typu zajištění tohoto úvěru. Zvolit může student například ručení 

třetí osoby, vklad u Komerční banky či stavební spoření u Modré pyramidy stavební 

spořitelny. 

 

Snad nejzajímavější novinkou Komerční banky je, že jako první v České republice 

umožňuje majitelům nadstandardní verze konta G2 získat naprosto individuální platební 

kartu prostřednictvím služby Mojekarta, která umožňuje navrhnout si vlastní design 

platební karty. Klienti si mohou na přední stranu umístit vybraný obrázek, který se jim 

líbí jako např. fotografii z dovolené nebo svoji rodinu či kamarády. Na internetové 

stránce www.mojekarta.cz  si může každý klienty vyzkoušet, jak může jeho karta 

vypadat. Navíc si může majitel konta G2 jednoduše vytvořit a změnit PIN ke kartě 

v kterémkoliv bankomatu KB.  

 
Obrázek3.3: Web pro vytváření individuálních platebních karet 
Zdroj: www.mojekarta.cz 
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Majitelé obou verzí produktového balíčku G2 mohou provádět běžné bankovní operace 

a využívat v rámci něho již zmíněné libovolné produkty buď zdarma či za pravidelné 

měsíční poplatky. Záleží už jen na klientovi, zda zmíněné produkty využije či nikoliv. 

Pro představu jsem zde uvedla poplatky Komerční banky, které se týkají obou variant 

konta G2, platné k 1.1.2009. 

 

Tabulka 3.1: Poplatky KB v rámci konta G2 

 Produktový balíček 

G2 

Nadstandardní verze 

Produktový balíček 

G2 

Základní verze 

Zřízení 0,00 Kč 0,00 Kč 

Počáteční vklad  300 Kč 300 Kč 

Vedení  20,00 Kč měsíčně 0,00 Kč  

Zrušení 0,00 Kč 0,00 Kč 

Výpis poštou měsíčně 0,00 Kč 0,00 Kč 

Úročení běžného účtu 0,20 % p.a. 0,20 % p.a. 

Výběr z vlastního 
bankomatu 

0,00 Kč 5,00 Kč  

Výběr z cizího bankomatu 35,00 Kč 35,00 Kč 

Vklad na přepážce 0,00 Kč 0,00 Kč 

Výběr na přepážce 60,00 Kč 60,00 Kč 

Příkaz k úhradě v rámci 
banky na přepážce 

29,00 Kč 20,00 Kč 

Příkaz k úhradě v rámci 
banky prostřednictvím 
internetu 

0,00 Kč 4,00 Kč 

Příkaz k úhradě do jiné 
banky na přepážce 

31,00 Kč 22,00 Kč 

Příkaz k úhradě do jiné 
banky prostřednictvím 
internetu 

2,00 Kč 8,00 Kč 

Zřízení pravidelné platby 39,00 Kč 39,00 Kč 

Změna pravidelné platby 39,00 Kč 39,00 Kč 

Zrušení pravidelné platby 0,00 Kč 0,00 Kč 

Povolení debetu na běžném  
účtu 

0,00 Kč 0,00 Kč 

Minimální výše debetu 1 000 Kč 1 000 Kč 
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Maximální výše debetu 20 000 Kč 20 000 Kč 

Úročení 12 % p.a. 12 % p.a. 

Sankční úrok při nesplacení 
či přečerpání 

25 % p.a. 25  %p.a. 

Internetové bankovnictví 
Mojebanka 

0,00 Kč není 

Telefonní bankovnictví 
Expresní linka KB 

0,00 Kč 0,00 Kč 

Mobilní bankovnictví Mobilní 
banka 

0,00 Kč 0,00 Kč 

Vedení běžného účtu v EUR 0,00 Kč není  

Měsíční výpis z EUR účtu 
poštou 

0,00 Kč není 

Povolení úvěru Gaudeamus 0,00 Kč 0,00 Kč 

Spravování úvěru měsíčně 50,00Kč měsíčně 50,00Kč měsíčně 

Minimální výše úvěru 20 000Kč 20 000Kč 

Maximální výše úvěru 500 000Kč 500 000Kč 

Úročení 6,8 % p.a. 6,8% p.a. 

Maximální doba úvěru 10 let 10 let 

Vydání kreditní karty 0,00 Kč 0,00 Kč 

Vedení kreditní karty 5,00Kč měsíčně 5,00Kč měsíčně 

Úročení 21,90 % p.a. 21,90 % p.a. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č.4.  Dotazník – oblíbenost  konta G2 mezi studenty 

 

1. Vlastníte produktový balíček pro studenty u některé banky v ČR? 

• Ano, mám dva či více produktové balíčky. 

• Ano, mám pouze jeden. 

• Ne, produktový balíček nevlastním. 

• Ne, ale uvažuji o tom. 

 

2. Jaké kritérium je pro Vás nejdůležitější při výběru Vašeho    produktového 

balíčku?  

• Postavení a prestiž banky na finančním trhu.  

• Doplňkové programy, bonusy a slevy, které banka nabízí. 

• Cena za jednotlivé služby v balíčku. 

• Doporučení mých známých a přátel. 

 

 

3. Slyšeli jste již o produktovém balíčku pro studenty G2, který nabízí Komerční 
banka? 

• Ano, slyšel. 

• Ne, neslyšel. 

 

4. Jak na Vás působí tento produktový balíček G2? 

• Je naprosto srovnatelný s ostatními produktovými balíčky. 

• Je lepší než produktové balíčky konkurenčních bank. 

• Nevím nedokážu posoudit. 

• Je horší než produktové balíčky konkurenčních bank. 
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5. Máte produktový balíček G2? 

• Ano, mám 

• Ne, nemám. 

 

 

6. Jste spokojeni se svým produktovým balíčkem G2? 

• Ano, jsem spokojený. 

• Ne, nejsem spokojený. 

 

7. Provedli byste změny v rámci produktového balíčku G2? 

• Ano, provedli.   

• Ne, neprovedli.  

 

8. Využili jste za poslední měsíc slevy u obchodních partnerů jako součást   konta 

G2? 

• Ano, využili.   

• Ne, nevyužili. 

 

9. Čemu dáváte přednost v rámci svého produktového balíčku G2? 

• Úvěr Gaudeamus 

• Povolený debet na běžném účtu 

• Kreditní karta 

• Bonus 333 Kč ročně 

• Cestovní pojištění 

• EUR účet 

• Embosovaná karta 



 111 

10. Využili jste již kreditní karty jako součást svého balíčku G2? 

• Ano, využili.      

• Ne, nevyužili. 

 

11. Využili jste již úvěr Gaudeamus jako součást svého balíčku G2? 

• Ano, využili.      

• Ne, nevyužili. 

 

12. Využili jste již povoleného debetu na běžném účtu, který je součástí balíčku 
G2? 

Ano, využili.      

Ne, nevyužili.  

 

13. Čemu dáváte přednost při obsluze svého konta G2? 

• Internetové bankovnictví - Moje banka. 

• Telefonní bankovnictví - Expresní linka KB. 

• Osobní kontakt se svým bankéřem. 

• Mobilní bankovnictví - Mobilní banka. 

 

14. Platíte platební kartou u obchodníka alespoň jedenkrát měsíčně a čerpáte tak 

bonus 333 Kč ročně jako součást balíčku G2? 

• Ano, bonus využiji každý rok. 

• Ano,bonus využiji jen některý rok. 

• Ne, ale uvažuji o tom. 

• Ne, nikdy. 
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15. Slyšeli jste, že existují dvě varianty produktového balíčku G2, základní a 
nadstandardní verze? 

• Ano, slyšeli.      

• Ne, neslyšeli. 

 

16. Připadá Vám poplatek 20 Kč měsíčně za nadstandardní verzi balíčku G2 
vysoký? 

• Ano, připadá.      

• Ne, nepřipadá. 

17. Doporučili byste produktový balíček G2 svým kamarádů a známým? 

• Ano, doporučili.      

• Ne, nedoporučili. 

 

18. Jste spokojeni se svým osobním bankéřem, který má Váš produktový balíček 
G2 na starost? 

• Ano, jsem spokojený.      

• Ne, nejsem spokojený. 

 

19. Jste spokojeni se službami Komerční banky, které Vám poskytuje 
prostřednictvím produktového balíčku G2? 

• Ano, jsem spokojený.      

• Ne, nejsem spokojený. 

20. Plánujete po ukončení studií zůstat věrným klientem Komerční banky? 

• Ano, plánuji.      

• Ne, neplánuji. 

 



 113 

 

 

 

 


