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ANOTÁCIA
Táto bakalárska práca je presnou a detailnou analýzou nákladovosti a výnosnosti
depozitných a úverových bankových produktov na českom trhu pre individuálnych klientov s
možnosťou komparácie výhodnosti príslušných produktov českých bankových inštitúcií, pričom sa
vo všeobecnej rovine snaží vyvrátiť prípadne potvrdiť kritiku výšky bankových poplatkov v Českej
republike. Princíp analýzy je postavený na navrhnutí komparatívneho nástroja v programe MS Excel
obsahujúceho nadefinované parametre v podobe aktuálnych poplatkov a úrokových sadzieb
a príslušných vzorcov finančnej matematiky, na základe ktorých dokáže vykalkulovať výnosnosť
depozitných a nákladovosť úverových produktov pre flexibilne zadané vstupné hodnoty vo forme
napríklad výšky depozita či doby splácania úveru. Tento nástroj je elektronickou prílohou k práci.

ANNOTATION
This bachelor thesis is aimed to be an accurate and detailed analysis of profitability and
costs of bank deposits and loans for individual clients in the Czech market with possibility to make a
comparison of the advantages of the Czech banks´ products. Moreover, in general, the thesis tries
to refute or confirm the criticism about the magnitude of bank fees in the Czech Republic. The
principle of the analysis is based on a comparative tool designed in MS Excel containing defined
parameters in the form of actual fees and interest rates and the appropriate formulas of financial
mathematics, thanks to which, it is able to calculate the return on the deposit or total costs of loan
products. The final amount is calculated for specific flexibly entered inputs such as the amount of
the deposit or loan repayment period. This tool is an electronic attachment to this work.
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Bankové poplatky, nákladovosť, výnosnosť, individuálny klient, balíčky a bežné účty, sporiace účty,
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ÚVOD
Fenomén výšky bankových poplatkov v Českej republike konverguje ku kritike a
v poslednom čase sa stáva frekventovanou témou v angažovaných médiách, prostredníctvom
ktorých sa dostáva aj do značného povedomia a uvedomenia širokej verejnosti. Opodstatnenie
tejto kritiky spočíva predovšetkým v bezprostrednej empírii podloženej však aj komparatívnymi
štúdiami akou je napríklad výskumná analýza európskeho retailového bankového trhu Európskej
komisie zo septembra 2009, z ktorej vyplýva, že Česká republika má siedme najvyššie bankové
poplatky v Európskej únii. Vysvetlenia príčin výšky poplatkov siahajú od tvrdení, že sú cenou za
stabilitu českého bankového systému až po podozrenia na nízku konkurenciu medzi jednotlivými
českými bankami.
Táto bakalárska práca si kladie za cieľ potvrdiť prípadne vyvrátiť opodstatnenie danej kritiky
prostredníctvom presnej a detailnej analýzy nákladovosti a výnosnosti jednotlivých bankových
produktov na českom trhu pre individuálnych klientov (fyzické osoby – nepodnikateľov) s následnou
možnosťou komparácie výhodnosti produktov ponúkaných českými bankovými inštitúciami. Princíp
spočíva vo vytvorení komparatívneho analytického nástroja obsahujúceho vopred nadefinované
parametre vo forme aktuálnych poplatkov a úrokových sadzieb a vzorcov finančnej matematiky, na
základe ktorých dokáže vypočítať výnosnosť depozitných a nákladovosť úverových produktov pre
flexibilne zadané vstupné hodnoty, akými sú napríklad výška depozita či doba splatnosti úveru.
Tento nástroj je vytvorený v programe MS Excel a je elektronickou prílohou k práci. Z dôvodu
názornosti a možnosti analýzy sú v texte práce použité modelové príklady so vstupnými
parametrami zodpovedajúcimi potrebám relatívne bežného klienta.
Vzhľadom k vysokej penetrácii tematiky bankových poplatkov v Českej republike, niektoré
internetové stránky, ktoré sa špecializujú na túto problematiku, ponúkajú prehľady parametrizácie
a poplatkov jednotlivých bankových produktov s obmedzenou možnosťou kalkulácie ich
nákladovosti prípadne výnosnosti. Rovnako i niektoré banky ponúkajú na svojich internetových
stránkach „produktové kalkulačky“ slúžiace na približný prepočet výnosov či nákladov niektorých
produktov zo svojej ponuky. Táto práca však ponúka komplexný nástroj, ktorého prednosťou
v porovnaní s vyššie uvedenými alternatívami je jeho všeobecná obsiahlosť (analyzuje produkty 18
bánk, konkrétne 46 balíčkov a bežných účtov, 21 sporiacich účtov, 26 termínovaných účtov, 20
hypoték a 11 amerických hypoték), jeho praktickosť v zmysle konkrétnej kalkulácie nákladov či
výnosov u všetkých produktov, ako aj jednotnosť prístupu ku kalkuláciám ústiaca do možnosti
nestranne porovnávať výhodnosť jednotlivých produktov.
8

Práca je zo štruktúrneho a logického hľadiska

rozdelená

na teoretickejšie zameranú

úvodnú časť a následnú analýzu nákladovosti a výnosnosti jednotlivých produktov. Úvodná časť
spočíva v komplexnej deskripcii českého bankového trhu a jeho vývoja v poslednom desaťročí
s prihliadnutím na celkovú situáciu poplatkovej politiky českých bánk a s ňou súvisiacich konceptov.
Samotná analýza sa delí na kalkuláciu nákladovosti bežných účtov a balíčkov služieb, výnosnosti
sporiacich a termínovaných vkladov a nákladovosti hypotečných úverov a amerických hypoték,
pričom ku každému typu produktu je pristupované na princípe všeobecného hľadiska
charakterizácie jeho ponuky na českom trhu, prislúchajúcej metodológie výpočtov a následného
komparatívneho zhodnotenia výsledkov daných výpočtov.
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I. CHARAKTERISTIKA BANKOVÉHO SEKTORU V ČESKEJ REPUBLIKE
I.I. VÝVOJ BANKOVÉHO SEKTORU ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV, HLAVNÉ FAKTORY
VPLÝVAJÚCE NA JEHO VÝVOJ

Vývoj bankového sektora je v signifikantnej miere ovplyvnený dvoma významnými faktormi
-ekonomickým prostredím a legislatívnym rámcom daného trhu.

I.I.I. EKONOMICKÉ PROSTREDIE V ČR

V rokoch 2000 - 2007 zažilo české hospodárstvo oživenie značných rozmerov ústiace do
optimistickej nálady v podnikateľskej sfére ako aj zvýšenia kúpyschopnosti obyvateľstva.
Makroekonomické ukazovatele ako napríklad hrubý domáci produkt (HDP), miera nezamestnanosti
či obchodná bilancia dosahovali v spomínaných rokoch veľmi priaznivých hodnôt. V druhej polovici
roka 2008 a v roku 2009 však na otvorenú českú ekonomiku dopadli prejavy svetovej finančnej krízy
a dané ukazovatele začali vykazovať menej priaznivé čísla a indikovať vstup českej ekonomiky do
„nepríjemnejšej“ časti ekonomického cyklu. Miera rastu reálneho HDP Českej

republiky

v poslednom desaťročí, ktorá demonštratívne zachytáva tendencie ekonomického vývoja, je
zobrazená v nasledujúcom grafe:

Rast reálneho HDP v rokoch 2000 - 2009
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Graf č. 1: Rast reálneho hrubého domáceho produktu Českej republiky v rokoch 2000-2009. Zdroj:
ČSÚ.
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Priaznivý ekonomický vývoj pretrvávajúci do roku 2008 sa podpísal aj pod prosperitu bankového
sektora, ktorý mohol ťažiť hlavne zo záujmu o úvery z dôvodu optimistickej nálady na trhu
a následnej schopnosti dlžníkov splácať svoje záväzky. Nárast taktiež zaznamenali aj vklady
a investície vďaka vyšším disponibilným príjmom obyvateľstva. V roku 2000 bola priemerná mzda
13 594 Kč a do roku 2009 vzrástla na 23 598 Kč. Pri očistení od inflácie ide o nárast o 38,3 %, čo
malo za následok jednak zvýšenie životnej úrovne ako aj spomínaný vzrast dopytu po bankových
a investičných produktoch.
Ziskovosť bánk je tvorená troma základnými položkami: ziskami z úrokov, ziskami
z poplatkov a provízií a vlastných investičných aktivít. Ešte v roku 1999 vykazoval bankový sektor
v ČR stratu. Od roku 2000 sa však ziskovosť bánk v reálnom vyjadrení takmer zoštvornásobila,
pričom až na pár výnimiek neustále vykazovala rastúce tempo. Napriek tomu, že rok 2008 znamenal
určitý pokles v ziskovosti jednotlivých inštitúcii, stále bol pre ne relatívne úspešný a možno
konštatovať, že dopadom globálnej finančnej krízy čelili české banky veľmi zdatne, pričom v roku
2009 dosiahli zisk rekordných viac ako 70 miliárd Kč, čo v reálnom vyjadrení predstavuje 31,4 %
medziročný nárast.

Čistý reálny zisk bankového sektoru v rokoch
2000 -2009
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Graf č. 2 : Zisky českého bankového sektoru očistené od inflácie v rokoch 2000-2009. Zdroj: ČNB:
Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem 2000-2008, ČNB: Základní ukazatele o bankovním
sektoru k 31.12.2009 a vlastné výpočty.
Rast zisku v rokoch 2000 -2009 zachytený na grafe č. 2 bol spôsobený už spomínaným
priaznivým ekonomickým vývojom, ktorý bankový trh oživil. Taktiež k nemu však značne prispel aj
technologický pokrok v oblasti elektronického bankovníctva umožňujúci značné zefektívnenie a
zjednodušenie procesov finančných operácií a teda aj markantnú úsporu nákladov pre bankové
inštitúcie. V posledných rokoch sa takisto prejavuje aj tendencia bánk optimalizovať svoju štruktúru
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a znižovať tak počet pracovníkov. Od roku 2000 sa počet bankových pracovníkov v českom
bankovníctve znížil o približne 6 500 a podľa posledného dostupného údaja, koncom roka 2009
v sektore pracovalo 37 864 ľudí. Počet obchodných miest slúžiacich na obsluhu klientov sa však
neustále zvyšuje aj napriek všeobecnému trendu substituovať osobný kontakt s bankárom
elektronickou komunikáciou. Potreba rozširovať obchodnú sieť spočíva hlavne v konkurenčnej
snahe aktívne participovať na rozvoji bankového sektora, zvyšovať dostupnosť bankových služieb
a vytvárať tak priestor pre rozširovanie svojej ponuky o nové produkty.
V prostredí doterajších dopadov svetovej finančnej krízy sa prejavila relatívna stabilita
českého finančného sektoru hlavne vďaka tomu, že jeho bilančná likvidita netrpí záťažou rizikových
a toxických aktív. Pod odolnosť českých bánk sa ale podpisujú aj iné významné faktory. Väčšina
českých bánk nastúpila do boja s dopadmi kríze zo silnej ziskovej pozície s udržateľným potenciálom
vďaka vysokým výnosom z finančnej činnosti, predovšetkým úrokovým výnosom a výnosom
z bankových poplatkov. Významnou pozitívnou charakteristikou českého bankového sektora je aj
nezávislosť na externom financovaní vďaka vysokému podielu domácich vkladov na úveroch.
Z tohto dôvodu neexistovala a ani neexistuje potreba riešiť problém s možným výpadkom
externého financovania. Ďalším dôležitým kladom tuzemských bánk je veľmi nízky podiel úverov
poskytnutých v cudzej mene, čím odpadáva problém menovej volatility a rizikovej závislosti na
vývoji na medzinárodnom menovom trhu. Podľa záťažových testov České národní banky (ČNB),
ktoré mali preveriť finančnú stabilitu českého trhu je „český bankový sektor *…+ odolný voči
podstupovaným tržným, úverovým i niektorým ďalším rizikám, a to i napriek značne pesimistickému
nastaveniu najhoršieho alternatívneho scenára“. Výsledky testov však taktiež indikujú, „že pokiaľ by
sa ekonomika vyvíjala podľa alternatívnych scenárov, niektoré banky by utrpeli straty, ktoré by si
mohli vyžiadať nutné kapitálové injekcie od akcionárov.“ 1 Testované alternatívne scenáre2 sú však
až na samom okraji toho najnepriaznivejšieho možného vývoja trhu a z reálneho hľadiska teda
možno považovať český finančný a bankový sektor za odolný.
V súčasnosti tvorí bankový sektor v Českej republike 39 bankových inštitúcii, ktoré
poskytujú svoje služby na základe licencie udelenej Českou národní bankou. V porovnaní so štátmi
1

ČNB: Zpráva o finanční stabilite 2008/2009, str. 12.
Alternatívne scenáre záťažových testov:
1. Európa v recesii - scenár je založený na predpoklade výrazného prepadu domácej aj európskej ekonomiky. Medziročný
rast by sa mal v roku 2009 pohybovať v priemere okolo -2,5% a v roku 2010 by začal pomaly narastať. Kurz českej koruny
by sa ustálil na hodnote 26 Kč za euro.
2. Nervozita na trhu - podľa tohto scenára by reálny HDP v roku 2009 poklesol o takmer 4% a menový kurz by oslabil na
30 Kč za euro. Tento nepriaznivý vývoj by nastal z dôvodu výrazného poklesu domácej aj zahraničnej ekonomickej aktivity
a zvýšenej rizikovej averzity voči strednej a východnej Európe.
3.Ekonomická depresia – scenár spočíva v predpokladanom výraznom spomalení domácej i zahraničnej ekonomickej
aktivity, pričom pokles HDP v ČR v prvom štvrťroku 2010 by bol až -10 %. Zdroj: ČNB: Správa o finančnej stabilite
2008/2009.
2
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Európskej únie je tento počet relatívne nízky. Česká republika je v zozname počtu obyvateľov
pripadajúcich na jednu banku štvrtou krajinou v poradí s takmer 280 000 obyvateľmi na banku.
Vyšší počet vykazujú iba Rumunsko, Litva a Bulharsko.3 Od roku 2000 je počet bánk v ČR stabilný a
pohybuje sa v rozmedzí od 35 do 40, pred rokom 2000 však počty bank na českom trhu
zaznamenávali značné výkyvy. V čase vzniku samostatnej Českej republiky v roku 1993 existovalo na
trhu 37 bankových domov, pričom ich počet kulminoval v roku 1995, kedy ich bolo dokonca 55.
V nasledujúcich piatich rokoch bol počet bank znižovaný predovšetkým z dôvodu bankových fúzii
ako aj zlého hospodárenia niektorých bánk, čo malo za následok ich zánik. V poslednom desaťročí
bol teda vývoj bankového trhu pokojný a počty bánk sa vychyľovali maximálne o 1-2 ročne, pričom
tieto pohyby boli spôsobené predovšetkým zmenami v rámci vnútornej štruktúry bankového trhu,
na ktorom sa prejavil zahraničný trend konsolidácie finančných a bankových skupín. Vstup ČR do
Európskej únie v roku 2004 nepriniesol takmer žiadne zvýšenie dopytu po licenciách povoľujúcich
poskytovanie bankových služieb na území ČR, znamenal však otvorenie českého finančného trhu
a na základe princípu voľného pohybu a služieb podľa jednotnej licencie EU, čo predstavuje
možnosť poskytovať finančné služby na českom trhu bez založenia pobočky, a to na základe licencie
získanej v domácej krajine príslušného bankového subjektu. Prehľad vývoja bankového trhu
z hľadiska počtu bankových inštitúcií s príslušnou licenciou poskytnutou ČNB v Českej republike je
uvedený v textovej Prílohe A.

I.I.II. LEGISLATÍVNY RÁMEC ČESKÉHO BANKOVÉHO TRHU

Vzhľadom k tomu, že Česká republika je od roku 2004 členom Európskej únie, súčasné
legislatívne prostredie vymedzujúce charakteristiky bankovej činnosti je v signifikantnej miere
závislé na príslušných predpisoch jednotlivých inštancií EU. Cieľom týchto predpisov je snaha
o všeobecnú harmonizáciu právnych noriem všetkých zemí v rámci Európskej únie ústiacu do
transparentnosti a rovnorodosti bankových služieb a ochrany spotrebiteľa. Za tvorbu zákonov
a implementáciu legislatívnych predpisov z dielne EU nesie primárnu zodpovednosť Ministerstvo
financí ČR. Pri svojej činnosti v oblasti právnych noriem na finančnom trhu však spolupracuje aj
s ČNB. ČNB taktiež autonómne zodpovedá za tvorbu vyhlášok a opatrení, ktoré vyplývajú
z kompetencií centrálnej banky v rámci dohľadu nad finančným trhom a doplňujú komplexnosť
príslušného právneho rámca.

3

Údaje sú prepočítané na základe dát Európskej bankovej federácie z roku 2008: EBF DATABASE : http://www.ebffbe.eu/index.php?page=statistics (6.3.2010)
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Základným pilierom legislatívneho rámca českého bankového trhu je Zákon č.21/1992Zb.
o bankách, v znení neskorších predpisov4, ktorý definuje a upravuje vzťahy súvisiace so vznikom,
činnosťou a zánikom bánk so sídlom v Českej republike. Medzi ostatné významné fundamenty
českej bankovej legislatívy je nutné zaradiť Zákon č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov5
definujúci príslušné náležitosti týkajúce sa poskytovania väčšiny bankových produktov a služieb na
českom trhu (úvery, bežné účty, vkladové účty, bankové uloženie veci...). Náležitosti ohľadne
vkladných knižiek však sa riadia Zákonom č. 40/1964, občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov6. Pokiaľ ide o oblasť platobného styku, tá je v ČR vymedzená v Zákone č. 284/2009 Zb.
o platobnom styku7, ktorý bol prijatý v roku 2009 ako transpozícia Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu. Tento zákon priniesol na
trh zmeny hlavne v prospech klientov týkajúce sa napríklad zrušenia poplatkov za niektoré služby
(pravidelný výpis, blokácia odcudzenej platobnej karty, zrušenie účtu a.i.), skrátenia doby prevodu
peňazí medzi účtami či zavedenia limitu ručenia za škodu vzniknutú z dôvodu krádeže platobnej
karty.

4

Dostupný na internete: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/banky/ (11/3/2010)
Dostupný na internete: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/ (11/3/2010)
6
Dostupný na internete: http://business.center.cz/BUSINESS/PRAVO/ZAKONY/obcanzak/ (11/3/2010)
7
Dostupný na internete: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/platebni-styk/ (11/3/2010)
5
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I.II. DESKRIPCIA SÚČASNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S CHARAKTEROM ZISKOVOSTI A
POPLATKOVÝMI POLITIKAMI ČESKÝCH BÁNK

V bezprostrednej súvislosti s charakteristikou cenovej úrovne produktov daného trhu je
v ekonómii

skúmaná

miera

konkurencie

medzi

jednotlivými

subjektmi

daného

trhu

s predpokladom, že vysoká miera súťaživosti má za následok znižovanie cien za účelom oslovenia
a získania čo najväčšieho počtu zákazníkov. Čo sa týka štruktúry bankového trhu v ČR, z celkového
počtu 39 bankových inštitúcii na českom trhu sú štyri z nich na základe klasifikácie ČNB
charakterizované ako veľké banky, štyri ako stredné banky a osem je malých bánk.8 Ostatné banky
spadajú do skupín Pobočky zahraničných bánk a Stavebné sporiteľne.
Miera konkurencie na bankovom trhu v Českej republike dosahuje podľa Herfindahlovho
indexu9, ktorý meria koncentráciu na základe tržných podielov jednotlivých bánk, relatívne strednú
až nízku a z časového hľadiska stabilnú hodnotu. Dané hodnoty teda indikujú prítomnosť
konkurencie na českom bankovom trhu.
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Graf č.3: Herfindahlov index koncentrácie českého bankového trhu v rokoch 2000-2009. Zdroj: ČNB:
Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem 2000-2008.

8

Merítkom pre zaradenie bank do jednotlivých skupín podľa veľkosti je výška bilančnej sumy. Medzi veľké banky patria
tie, ktoré disponujú bilančnou sumou nad 150 mld. Kč, stredné od 50 mld. Kč do 150 mld. Kč a malé banky majú bilančnú
sumu do 50 mld. Kč.
9
Herfindahlov index je definovaný ako súčet štvorcov tržných podielov jednotlivých subjektov. Hodnota indexu menšia
ako 1 000 indikuje nízku hodnotu koncentrácie a teda vysokú mieru konkurencie. Hodnota medzi 1 000 a 1 800 znamená
miernu konkurenciu a hodnota indexu vyššia ako 1 800 znamená veľmi koncentrovaný trh, a teda nízku konkurenciu
medzi tržnými subjektmi.
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Na základe definície konkurenčného prostredia, ktorá charakterizuje takéto prostredie ako
snahu jednotlivých subjektov trhu o maximálne zisky a minimálne náklady a stratégiu získať čo
najviac zákazníkov, by teda mal v českom bankovom prostredí byť hlavným víťazom zákazník, ktorý
sa môže tešiť z nízkych konkurenčných cien tovarov a služieb predbiehajúcich sa vo svojej kvalite.
Ako však vyplýva z prieskumu spokojnosti s bankovými službami v Európe pomocou indexu EPSI10,
klienti českých bánk s „value for money“ u služieb a produktov poskytovaných českými bankovými
inštitúciami spokojní nie sú. Porovnanie vývoja spokojnosti s bankovými službami v ČR a v Európe
je zachytený na grafe č. 4, z ktorého je zrejmé, že spokojnosť zákazníkov v ČR je permanentne nižšia
v porovnaní s priemernou európskou spokojnosťou a za posledné 2 roky u tej českej dokonca došlo
k viac ako 3 % poklesu.

74%
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Graf č.4: Porovnanie spokojnosti s bankovými službami v ČR a Európe. Zdroj: EPSI Research Czech
Republic, s.r.o.
Pokiaľ ide špeciálne o oblasť bankových poplatkov, podľa štúdie zverejnenej v septembri
2009 Európskou komisiou „Súbor dát o bežných účtoch poskytovaných spotrebiteľom“11, Česká
republika sa v rebríčku „drahosti“ bankových služieb radí medzi popredné krajiny v EU, pričom
najvyššie poplatky majú v Taliansku, Španielsku a Lotyšsku a najnižšie v Belgicku, Holandsku
a Bulharsku. Prieskum agentúry Scott & Rose z decembra 200912 založený na porovnávaní

10

EPSI - Extended Performance Satisfaction Index je ekonomický indikátor založený na modelovaní toho, ako zákazníci
hodnotia kvalitu produktov a služieb v európskych krajinách, pričom odráža príčinné vzťahy jednotlivých faktorov
spokojnosti a ich vzájomnú závislosť.
http://www.epsi-czechrepublic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10 (13.3.2010)
10
European Commision: Data collection for prices of current accounts provided to consumers. Final Report 2009.
Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/study_bank_fees_en.pdf (13.3.2010)
12
Údaje pochádzajú z októbrových sadzobníkov 2009 a do prieskumu boli v rámci ČR zaradené tieto banky: Česká
spořitelna, ČSOB, Poštovní spořitelna, GE Money Bank, UniCredit Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank a Volksbank.
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priemerných ročných nákladov na vedenie bežného účtu zasa ukázal, že Česká republika má
najdrahšie bankové služby v strednej Európe. Z prieskumu vyplýva, že zatiaľ čo v Čechách zaplatí
klient za používanie bežného účtu 63,65 eur ročne, v Rakúsku je to iba 62,47 eur, Maďarsku 52,76
eur, na Slovensku 48,88 eur a a v Poľsku dokonca „iba“ 48,8 eur.
Z hľadiska štruktúry ziskovosti českých bánk, zisk z poplatkov a provízií tvorí v súčasnosti
viac ako štvrtinu celkového finančného zisku. Z dlhodobého hľadiska vykazovali obe veličiny
v poslednom desaťročí rastúci charakter, pričom celkový zisk z finančnej a prevádzkovej činnosti
vzrastal od roku 2000 ročne reálne priemerne o 6,22 %, zatiaľ čo zisk z poplatkov a provízií o 6, 84%.
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Graf č. 5 : Podiel zisku za poplatky a provízie na zisku z finančnej činnosti v rokoch 2000-2009. Zdroj:
ČNB: Základní ukazatele o bankovním sektoru a Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem
2000-2005
Relatívne vysoká miera konkurencie nameraná Herfindahlovým indexom sa teda podľa
kvantitatívnych ani kvalitatívnych ukazovateľov neprejavuje v českom bankovom sektore poučkovo,
a teda nízkymi cenami a vysokou kvalitou poskytovaných služieb. Neznamená to však, že by
bankové prostredie v ČR nebolo vôbec konkurenčné, prípadne, že by niektoré subjekty zneužívali
dominantné postavenie na trhu. Vysoká hladina cien za poskytované bankové produkty a služby je
v značnej miere daná a ovplyvňovaná inými faktormi:


V prvom rade je to vysoká nákladovosť prevádzky pobočkovej siete bánk za účelom
udržania osobného kontaktu s klientom. Napriek tomu, že v poslednej dobe dochádza

http://byznys.lidovky.cz/cesko-ma-nejvyssi-bankovni-poplatky-ve-stredni-evrope-p1f-/mojepenize.asp?c=A091207_142127_moje-penize_nev
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k znateľnej kybernetizácii bankových služieb, mnohí klienti majú stále tendenciu
konzervatívneho charakteru riešiť záležitostí týkajúce sa vlastných financií prostredníctvom
osobného kontaktu s bankárom. Výnimku snáď tvoria študenti a mladí, ktorí jednak
spravidla nedisponujú takými finančnými čiastkami, aby potrebovali privátne poradenstvo,
ako aj nie sú ovplyvnení akýmisi zvyklosťami z doby, kedy ešte neexistovalo prepojenie
bankových služieb s on-line svetom. Dôkazom vplyvu analyzovaného faktoru môže byť aj
tichý príchod poľskej banky mBank na český trh. Táto banka, ktorá praktikuje politiku
žiadnych alebo nízkych poplatkov za služby nedisponuje pobočkovou sieťou, a preto je
takmer všetka agenda prevádzkovaná pomocou on-line aplikácií (od objedávania bežného
účtu, cez posielanie peňazí na účet, doobjednávania služieb až po zjednávanie úveru).
Napriek tomu, že počet českých klientov tejto banky stúpa rýchlym tempom, poplatkové
politiky či následné zisky iných bánk neboli zatiaľ zásadné ovplyvnené. Je tomu tak hlavne
preto, že väčšina klientov, ktorí si zjednali produkt u mBank stále zostali klientmi tej banky,
u ktorej už účet či iný produkt mali a mBank sa stala iba lacnou vedľajšou bankou.


Druhým dôvodom, prečo si české banky môžu dovoliť svoju stratégiu stále zakladať na
vysokých poplatkov je lojalita českých klientov. Napriek tomu, že klienti sú nie vždy spokojní
so službami poskytovanými svojou bankou, ich návyk, konzervatívnosť či vidina vysokých
osobných transakčných nákladov im bráni v tom, aby banku zmenili. V prípade, že by sa tak
aj rozhodli, ak by si chceli zachovať podobný spôsob obsluhy, museli by si vybrať banku
s podobne vysokými cenami za služby. Hoci by zákon nedovolil, aby došlo k akejsi
oligopolizácii bankového trhu a banky sa očividne predbiehajú v rôznych akciách, zľavách
a „výhodných balíčkoch“ pre klientov, je tu prítomná existencia akejsi nepísanej a ani
nevyslovenej dohoda medzi najväčšími hráčmi trhu, ktorí vedia, že napriek vysokým
poplatkom si klientelu zachovajú.



České banky majú tendenciu brániť sa všeobecným útokom vyčítajúcim vysoké poplatky
argumentom, že český bankový trh je práve teraz na ceste technologického rozvoja, ktorý
si vyžaduje značné investície, prípadne, že investície z minulých období je nutné splácať
v súčasnosti.



Existuje taktiež názor, že vysoké poplatky v českom bankovníctve sú odrazom stability
českého finančného trhu.
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I.III. TRANSPARENTNOSŤ BANKOVÝCH POPLATKOV A FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ ČESKÉHO
OBYVATEĽSTVA

Európska komisia vo svojej štúdii „Súbor dát o bežných účtoch poskytovaných
spotrebiteľom“ upozorňuje na všeobecnú tendenciu európskych bánk tvoriť neprehľadné a zložité
sadzobníky. Zistenia danej štúdie vedú k záveru, že pokiaľ majú spotrebitelia potrebu porozumieť
príslušným poplatkom a parametrom týkajúcim sa určitého produktu, musia vynaložiť značné
množstvo času a energie, aby potrebné informácie v spoľahlivej a dostačujúcej forme získali. Pri
zaobstarávaní informácii ohľadne poplatkov za dané produkty a služby v rámci celej EU museli
výskumníci Európskej komisie v 66 % prípadoch komplementovať informácie primárne získané
z internetových stránok jednotlivých bankových inštitúcií dodatočným časovo náročnejším
osobným kontaktom s bankou. Ako vyplýva z grafu č. 6, v prípade Českej republiky to bolo dokonca
vo viac ako 80 % prípadov, čo stavia české banky do prvej šestice v rámci EU tých bánk, ktoré
majú najmenej transparentné a informáciami nedostatočne naplnené svoje internetové stránky
a sadzobníky.

Graf č. 6: Nutnosť kontaktovania finančnej inštitúcie s cieľom získať dodatočné informácie o cenách
a parametroch produktov v jednotlivých krajinách EU. Zdroj: Európska komisia: „Súbor dát
o bežných účtoch poskytovaných spotrebiteľom“ . Finálna správa 2009.
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V súvislosti s pomerne zložitou orientáciou v českých bankových produktoch je relevantný
pojem finančná gramotnosť13 českého obyvateľstva. V súčasnosti nadobúdajú oficiálne aktivity na
podporu zvýšenia finančnej gramotnosti v ČR, ktoré majú svoj počiatok v roku 2006, kedy pod
záštitou Ministerstva financí vznikla Pracovní skupina pro finanční vzdělávání, slušných rozmerov.
V roku 2007 si Ministerstvo financí nechalo vypracovať prieskum trhu s cieľom zhodnotiť úroveň
finančnej gramotnosti a následne posúdiť potrebu adekvátnych opatrení v tejto oblasti. Z výsledkov
prieskumu vyplýva, že najväčšia časť respondentov (35 %) z celkového počtu 811 ohodnotila svoju
finančnú gramotnosť známkou 3 (na stupnici od 1 do 5), pričom rovnakú hodnotu dosahuje aj
priemerná známka všetkých opýtaných. Iba 45 % populácie, aj to skôr neurčite, tvrdí, že je schopná
orientovať sa v tržnej ponuke finančných produktov a služieb. 29 % respondentov dokonca
priznáva, že úroveň znalostí im braní využívať predovšetkým investičné ale aj o úverové a sporiace
produkty.14 Výsledky prieskumu teda ukázali alarmujúcu naliehavosť implementácie systematického
rozvoja finančného vzdelávania v ČR, čo prispelo k spusteniu viacerých adekvátnych aktivít
angažovaných inštitúcií počínajúc vypracovaním Stratégie finančního vzdělávání Ministerstvem
financí v roku 2007. Následne bol vypracovaný Systém budování finanční gramotnosti na základních
a středních školách, ktorý definuje štandardy finančného vzdelávania v rámci vyučovacieho procesu
na školách, pričom determinuje úlohy participujúcich subjektov zaisťujúce finančnú gramotnosť pre
vopred definované cieľové skupiny. Začiatkom roka 2008 spustili finančné asociácie českého trhu na
podnet

České

bankovní

asociace

nekomerčné

a výlučne

edukatívne

webové

stránky

http://www.financnivzdelavani.cz/, ktoré sú svojím populárnym konceptom obsahu určené širokej
verejnosti a majú primárne slúžiť ako zdroj informácií o finančných pojmoch a produktoch.
Dôležitým krokom v rámci podpory finančného vzdelávania bolo bezplatné poskytnutie učebnice
„Finanční a ekonomická gramotnost“ Českou národní bankou školám, ktoré ju využili na výučbu
predmetov zameraných na finančnú a ekonomickú gramotnosť. K zvýšeniu úrovne finančnej
gramotnosti v Českej republike však prispievajú aj mnohé ďalšie inštitúcie, asociácie a organizácie.15
Napriek absencii oficiálnych aktuálnych štatistík o finančnej gramotnosti českého obyvateľstva
možno predpokladať, že úroveň vedomostí sa v danej oblasti zlepšila, a to či už vďaka aktivitám
13

Podľa definície odsúhlasenej Ministerstvem financí, Ministerstvem školství, mláděže a tělovýchovy,
Ministerstvem přůmyslu a obchodu a Českou národní bankou „Finanční gramotnosť je súbor znalostí,
schopností a hodnotových postojov občana potrebných k tomu, aby finančne zabezpečil seba a svoju rodinu v
súčasnej spoločnosti a aktívne vystupoval na trhu finančných produktov a služieb. Finančne gramotný občan
sa orientuje v problematike peňazí a cien a je schopný zodpovedne spravovať osobní/rodinný rozpočet,
vrátane správy finančných aktív a finančných záväzkov s ohľadom na meniace sa životné situácie.“
14
Stem/Mark: Finanční gramotnost, Kvantitativní výzkum pro MF ČR. Závěrečná zpráva z výzkumu. Červenec
2007. Dostupné na internete: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani_49176.html
(14.3.2010)
15
Zoznam najvýznamnejších organizácii prispievajúcich k zvýšeniu finančnej gramotnosti je dostupný na
stránkach Ministerstva financí http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani.html
(14.3.2010)
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zaangažovaných subjektov, ako aj neustále zvyšujúcej sa penetrácii danej tematiky v odborných
i neodborných kruhoch a médiách.
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II. VÝNOSNOSŤ DEPOZITNÝCH A SPORIACICH PRODUKTOV Z POHĽADU
SPOTREBITEĽA

II.I. CHARAKTERISTIKA PRÍSLUŠNÝCH PRODUKTOV A ICH PONUKY NA ČESKOM TRHU
Ponuka depozitných a sporiacich produktov na českom bankovom trhu je vysoká. Z
hľadiska počtu ako aj pestrosti daných produktov nie je opodstatnene hovoriť o nekonkurenčnom
prostredí. Široká škála produktov nie je typická len pre celý trh ale aj pre produktové portfólio
jednotlivých bánk. Ponuka depozitných produktov do značnej miery odráža konzervatívnosť
českého obyvateľstva, ktoré využíva možnosť bezrizikového16 ukladania voľných finančných
prostriedkov práve v bankových inštitúciách. V Českej republike vykazuje podiel primárnych vkladov
na úveroch hodnotu 1,326, čo je jedna z najvyšších hodnôt spomedzi štátov Európskej únie17,
pričom najväčší podiel na bankových vkladoch majú práve domácnosti. Česká republika taktiež
zaznamenáva neustále mierne tempo nárastu klientskych vkladov do bankových inštitúcií.

Klientské vklady
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Graf č. 7: Klientske vklady do bankových inštitúcii v rokoch 2005 – 2008. Zdroj: ČNB: Zprávy o výkonu
dohledu nad finančním trhem 2005-2008.
Otázka však je, do akej miery sa širokosť a pestrosť depozitných produktov odráža do
rozdielnosti výnosnosti z pohľadu individuálnych klientov. Odpovedať na túto otázku je jedným
z hlavných cieľov tejto bakalárskej práce. Pri analýze výnosnosti depozitných produktov boli
produkty z hľadiska uspokojenia rozdielnych finančných potrieb klientov a následnej požiadavky
rozdielnej metodológie analýzy rozdelené do troch skupín: bežné účty a balíčky služieb, sporiace
účty a termínované vklady.
16
17

Vklady sú poistené do výšky 100 000 eur.
Priemer pomeru primárnych vkladov na úveroch v EU je 0,856. ČNB: Zpráva o finanční stabilite 2008/2009.
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Balíčky a bežné účty – tento typ depozitných vkladov patrí do skupiny likvidných vkladov primárne
určených a využívaných na prevádzanie platobného styku. Vzhľadom k možnosti neustáleho
disponovania s finančnými prostriedkami na bežných účtoch je úroková miera na týchto účtoch
veľmi nízka (výnimku môžu tvoriť individuálne ponuky bánk ohľadne úročenia zostatku nad určitou
hranicou, príp. sporiaci plán ako nadštandardný, niekedy i spoplatnený, parameter). Z tohto dôvodu
nie je adekvátne hovoriť o výnosnosti bežných účtov. Práve naopak, bežné účty sú postavené na
princípe spoplatnenej služby a z pohľadu klienta je potrebné zadefinovať skôr nákladovosť týchto
produktov. Na jednej strane je pravdou, že banky majú určité náklady s operáciami platobného
styku, úrokové náklady na bežné sú však veľmi nízke a vzhľadom k tomu, že banky majú možnosť
neustále disponovať s tzv. sedlinou18, preto sú bežné účty veľmi významný a relatívne nenákladný
zdroj refinancovania pre banky. Ešte pred nedávnom bola taktiež relevantná aj tá skutočnosť, že
banky značne profitovali z oneskoreného pripisovania prostriedkov na účty príjemcov. Zákon
o platobnom styku, ktorý je v platnosti od 1. novembra 2009 a ktorý je výsledkom implementácie
európskej smernice však priniesol skrátenie doby realizácie medzibankových prevodov z troch na
dva dni. Banky teda majú povinnosť pripísať peniaze na účet príjemcu najneskôr do konca
nasledujúceho pracovného dňa.
V súčasnosti je na českom bankovom trhu trend ponúkať tzv. balíčky k bežným účtom, čo znamená,
že klienti neplatia za bežný účet a všetky ďalšie príslušné služby, ako napríklad prevádzanie
platobných príkazov, platobné karty či internetové bankovníctvo, zvlášť, ale ako súčasť balíčku
zahrňujúceho dané služby v rámci paušálneho mesačného poplatku. Jednotlivé typy ponúkaných
balíčkov sa navzájom odlišujú počtom už zahrnutých služieb a teda aj cenou, pričom je na zváženie
klientov, aký typ balíčku je pre ich potreby najvýhodnejší. Z hľadiska potrieb jednotlivých klientov
a následnej nákladovosti sú bežné účty a balíčky analyzované aj v tejto práci.
Sporiace účty – ako samotný názov napovedá, sporiace účty sú depozitné produkty slúžiace na
odkladanie finančných prostriedkov za účelom sporenia a ich zhodnocovania. Spravidla sa k nim
pristupuje ako k bezrizikovej strednodobej alternatíve zhodnocovania voľných finančných
prostriedkov, pričom výhodou je ich vysoká likvidita. Prostriedky na sporiacich účtoch nebývajú
zvyčajne viazané výpovednou lehotou a sú dostupné okamžite bez dodatočných sankcií za výber
(výnimočne však niektoré banky definujú výpovednú lehotu k sporiacim účtom a prípadnú sankciu
za predčasný výber). Sporiace účty možno považovať za akúsi kombináciu bežného účtu a
termínovaného vkladu, a to preto, že peniaze sú zhodnocované úrokovými sadzbami obdobnej ak
18

Sedlina je definovaná ako tá časť všetkých finančných prostriedkov na bežných, ktoré sú banke k dispozícii
permanentne. Vyplýva to hlavne z toho aspektu klientskeho správania, že prostriedky na bežných účtoch nie
sú vyčerpávané absolútne. Tie prostriedky, ktoré klienti dennodenne využívajú, a teda banke nie sú
k dispozícii, sú definované ako pohyblivý stav.
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nie vyššej výšky ako termínované vklady a zároveň je likvidita prostriedkov na sporiacom účte
podobná likvidita bežných účtov. Kombinácia parametrov vytvárajúcich charakteristiku sporiacich
účtov vrátane spravidla nulový poplatkov za vedenie sporiacich účtov prispieva k vysokej popularite
týchto produktov medzi klientmi. Z pohľadu banky sú sporiace účty stabilnejší, ale úrokovo
nákladnejší zdroj refinancovania v porovnaní s bežnými účtami.
Termínované vklady – sú jednorazové klientske vklady, ktoré slúžia na zhodnocovanie finančných
prostriedkov počas určitého obdobia (od 1 týždňa až po niekoľko rokov). Pri uložení finančných
prostriedkov na termínovaný vklad sa klient vzdáva možnosti bez sankčného disponovania
s uloženými peniazmi, z čoho vyplýva nižšia likvidita termínovaného vkladu v porovnaní so
sporiacim účtom. Úrokové sadzby majú zvyčajne tú vlastnosť, že sú tým vyššie, čím vyšší je vklad a
čím dlhšia je doba vkladu. Napriek tomu, že termínované vklady môžu byť zriadené až na dobu
niekoľkých rokov, klienti nepreferujú dlhodobé zhodnotenie finančných prostriedkov práve
prostredníctvom termínovaných vkladov, a to práve z dôvodu existencie iných relatívne
výnosnejších dlhodobých investičných produktov (investičné fondy, stavebné sporenie, penzijné
fondy, investičné životné poistenie...). Termínované vklady sú však veľmi dôležitým a stabilným
zdrojom pre aktívne obchody komerčných bánk.
Do kategórie depozitných produktov, ku ktorým klienti pristupujú ako ku prostriedkom
umožňujúcim zhodnotenie financií, možno zaradiť plénum ďalších bankových produktov, ako sú
napríklad depozitné zmenky, podielové fondy, stavebné sporenie, detské vkladné knižky, kapitálové
a investičné životné poistenie a mnohé iné. Analýza výnosnosti týchto produktov je však
obmedzená komplexnosťou ich parametrizácie, ktorá je takmer nezachytiteľná bežnými
dostupnými prostriedkami a analytickými nástrojmi. Navyše, úmyslom tejto práce je zanalyzovať
v klientskej sfére najpopulárnejšie depozitné produkty, ktorými sú práve bežné účty, sporiace účty
a termínované vklady.
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II. II. ANALÝZA A VÝPOČET NÁKLADOVOSTI BEŽNÝCH ÚČTOV A BALÍČKOV SLUŽIEB

Bežné účty a balíčky služieb sú bankové produkty, ktoré slúžia na sprostredkovanie
platobného styku. Každý klient prejavuje rozdielne požiadavky týkajúce sa prevádzania platobného
styku z hľadiska frekvencie jednotlivých operácií na účte ako aj potreby doplnkových služieb k účtu.
Analýza nákladovosti bežných účtov a balíčkov služieb si kladie za cieľ nájsť najmenej nákladný
produkt pre potreby daného profilu klienta.

II.II.I. VÝBER ANALYZOVANÝCH BEŽNÝCH ÚČTOV A BALÍČKOV SLUŽIEB

Pri využívaní produktov, akými sú bežné účty a balíčky služieb, je do značnej miery potrebný
kontakt klienta s bankou, a preto je faktor rozšírenosti pobočkovej siete a bankomatov pre klienta
jedným z dôležitých kritérií pri výbere banky. Z tohto dôvodu boli do analýzy hodnotenia
nákladovosti bežných účtov zaradené iba banky disponujúce distribučnou sieťou dostatočných
rozmerov. (Výnimočne však bola medzi analyzované banky zaradená mBank, ktorá je založená na
platforme nízko-nákladového virtuálneho bankovníctva s minimálnym množstvom pobočiek.
Z pohľadu niektorých klientov (vrátane študentov) totiž môže ísť o zaujímavú alternatívu medzi
bankovými inštitúciami poskytujúcimi služby na českom trhu). V rámci hodnotenie najvýhodnejších
bežných účtov boli analyzované príslušné produkty týchto 9 bánk: Česká spořitelna, ČSOB, GE
Money Bank, Komerční banka, mBank, Raiffeisen Bank, Poštovní Spořitelna, UniCredit Bank
a Volksbank. Celkovo bolo do analýzy zahrnutých 46 bežných účtov a balíčkov služieb.

II.II.II. METODOLÓGIA ANALÝZY

Analýza nákladovosti bežných účtov a bola prevedená v dvoch základných krokoch. Prvý
krok spočíval v určení skupín klientskych profilov s príslušnými charakteristikami určujúcimi
kvantifikované požiadavky a potreby týchto skupín ohľadne mesačného prevádzania operácii na
bežnom účte. Následne boli príslušné požiadavky klientskych profilov doplnené o informácie
o cenách daných bankových služieb použité ako vstupné premenné do výpočtov nákladnosti
jednotlivých bežných účtov v programe MS Excel, pričom príslušný súbor s názvom „Tabuľky
kalkulácií“ je elektronickou prílohou k tejto bakalárskej práci.
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II.II.II.I. DETERMINÁCIA KLIENTSKYCH PROFILOV
Jednotlivé klientske profily boli definované na základe on-line dotazníkového prieskumu
naprogramovaného prostredníctvom on-line aplikácie19 umožňujúcej následné stiahnutie matice
vyplnených dotazníkov vo vhodnej forme. Prieskum bol k potenciálnym respondentom
distribuovaný elektronickou formou (e-mailom, zverejnením na internetových fórach a pod.).
Znenie dotazníka tak, ako bol naprogramovaný na internetovej stránke, je súčasťou textovej prílohy
tejto bakalárskej práce – Príloha B. Cieľom prieskumu bolo identifikovať jednotlivé skupiny klientov
a priradiť k nim kvantifikácie potrieb ohľadne bankových služieb. Ako kritérium rozdelenia do
jednotlivých skupín bol v prvom rade zvolený status respondenta – či ide o študenta alebo nie
a následne výška príjmu u neštudujúcich respondentov. Dôvodom daného triediaceho postupu bol
predpoklad, že rozdielne príjmové skupiny majú rozličné požiadavky a nároky na bankové služby.
Navyše, pri analyzovaní nákladovosti bežných účtov je nutné odlišovať klienta so statusom študenta
denného štúdia, pretože banky ponúkajú pre študentov zvýhodnené typy účtov. Jednotlivé otázky
v dotazníku boli koncipované tak, aby odpovede respondentov boli po spracovaní vyjadrením
všeobecných preferencií bankových služieb v rámci bežného účtu a kvantifikáciou frekvencie
využívania týchto služieb. Otázky sa týkali využívania výpisov z účtu, platobných kariet, poistenia
k platobným kartám, elektronických kanálov a kontokorentu a frekvencie úkonov akými sú výbery
z bankomatu, prijaté platby, odoslané platby a odoslané platby trvalým príkazom.
Spracovanie výsledkov dotazníkového prieskumu vyústilo do rozdelenia 155 respondentov
do štyroch skupín – študenti, príjmová skupina do 20 000 Kč mesačne, príjmová skupina od 20 000
Kč do 35 000 Kč a príjmová skupina nad 35 000 Kč mesačne. Odpovede respondentov jednotlivých
skupín sa na princípe väčšinových odpovedí u kvalitatívnych otázok a spriemerovaných (i
väčšinových) hodnôt odpovedí u kvantitatívnych otázok stali bázou pre vytvorenie nasledovných
klientskych profilov využívania bankových služieb:
Banková služba

Profil klienta príjem od
Profil Študent

Profil klienta príjem do

20 000 do 35 000
Kč

Profil klienta - príjem
nad 35 000 Kč

20 000 Kč
Cena za balíček
mesačne

1

1

1

1

Výpisy poštou mesačne

0

1

1

1

1

1

Debetná platobná karta

19

https://www.questionpro.com/
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elektronická
Debetná platobná karta
embossovaná

1

1
1

1

Poistenie k platobnej
karte

0

0

0

1

Výber z bankomatu
vlastnej banky

3

3

3

4

Cestovné poistenie k
platobnej karte

0

0

0

0

Výber z bankomatu inej
banky

1

0

1

1

Internetové
bankovníctvo

1

1

1

1

Telefónne bankovníctvo

0

0

0

0

Mobilné bankovníctvo

0

0

0

0

Prichádzajúce platby

2

2

3

3

Odchádzajúce platby
elektronicky

2

2

5

6

Odchádzajúce platby na
pobočke

0

0

0

0

Odchádzajúce platby
zadané trvalým
príkazom

0

1

2

2

Tabuľka č. 1: Prehľad klientskych profilov na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. Zdroj:
Autorka.

II.II.II.II VÝPOČET NÁKLADOVOSTI JEDNOTLIVÝCH BEŽNÝCH ÚČTOV A BALÍČKOV SLUŽIEB
Výpočet nákladovosti jednotlivých bežných účtov spočíval vo veľmi jednoduchom princípe
vyjadrenom nasledujúcim vzorcom:
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠ť =

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑦𝑢ží𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑏𝑦 𝑥 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑏𝑢

Ceny za jednotlivé bankové služby boli extrahované zo sadzobníkov bánk s aktuálnou platnosťou ku
dňu 26.3.2010. Z dôvodu len veľmi ťažkého odhadu počtu odchádzajúcich a prichádzajúcich platieb
v rámci banky a mimo banku boli týmto operáciám v rámci analýzy priradené u všetkých bánk
cenníkové ceny za platby mimo banku. Tento prístup bol zvolený preto, lebo u niektorých bánk sú
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ceny za platby v rámci banky a mimo banku signifikantne rozdielne20 a v prípade kalkulácie s cenami
za platby v rámci banky, by bol tento signifikantný rozdiel zanedbaný, čo by znevýhodňovalo banky
poskytujúce lacnejšie medzibankové prevody. Je pravda, že tento prístup môže viesť k výslednej
sume vyššej o niekoľko jednotiek korún u väčšiny balíčkov, z hľadiska porovnania je však tento
prístup spravodlivejší. Pri výpočtoch boli zohľadnené aj nasledujúce špecifické druhy parametrizácie
a spoplatnenia služieb:
Určitý počet služieb zdarma a spoplatnenie ostatných služieb – takáto politika spoplatnenia služieb
je charakteristická takmer pre všetky banky. Princíp spočíva v tom, že banky zahrnú do paušálnej
ceny za balíček určitý počet výberov z bankomatu, platobných príkazov či platieb na základe
trvalého príkazu. V prípadoch takejto parametrizácie bolo na základe klientskeho profilu určené, či
jeho potreby frekvencie danej služby budú zahrnuté v rámci mesačného paušálu alebo musia byť
spoplatnené separátne, čo sa následne odrazilo do celkovej sumy za daný balíček služieb.
Sumy za platobné karty účtované ročne - Banky väčšinou účtujú poplatky za vedenie platobnej
karty na ročnej báze. V tomto prípade bola do mesačných nákladov zahrnutá 1/12 ročného
poplatku za kartu.
Percentuálne spoplatnenie výberov z bankomatu – Tento prípad nastal iba u služby

Českej

spořitelny výber z bankomatu inej banky. Poplatok za túto službu je 25 Kč + 0,5 % z vyberanej sumy.
Špecifikum poplatku bolo ošetrené odhadnutím približnej výšky jedného výberu z bankomatu pre
jednotlivé profily (Študent – 1 000 Kč, Profil príjem do 20 000 Kč – 1 000 Kč , Profil príjem od 20 000
Kč do 35 000 Kč – 2 000Kč , Profil príjem nad 35 000 Kč – 3 000 Kč) a následnou kalkuláciou
s odhadnutou sumou.
Cena za poistenie proti zneužitiu karty – Niektoré banky ponúkajú rozličné poistenie platobných
kariet, ktoré pokrývajú prípadné zneužitie karty do rozličnej výšky vzniknutej škody, od čoho sa
následne odvíja aj poplatok za dané poistenie. Vzhľadom k tomu, že tento parameter bol sledovaný
iba u klientov s profilom príjmu nad 35 000 Kč, boli volené typy poistenia, ktoré pokrývajú škodu
adekvátnej hodnoty s porovnateľnou cenou za službu (t.j. krytie od 20 000 Kč do 50 000 Kč).
V prípade ročného účtovania poplatku za poistenie, boli mesačné poistné náklady kalkulované ako
1/12 ročného poplatku.
Variabilita služieb v rámci balíčku - Špecifikom niektorých balíčkov služieb bola variabilita v podobe
voľného výberu určitých služieb v rámci mesačného paušálu, čo bolo riešené vybraním tých
20

Niektoré banky majú ceny za platby v rámci a mimo banky rovnaké (ČSOB, GE Money Bank, mBank),
u niektorých bánk sa dané ceny líšia len cenou 2 Kč za tzv. clearing (KB, ČS) a niektoré banky majú ceny za
dané platby rozličné na nepravidelnej báze (Poštovní spořitelna, UniCredit Bank, RB).
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produktov, ktoré boli vyhovujúce konkrétnym klientskym profilom. Tento prípad nastal
u nasledovných balíčkov služieb - Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České
spořitelny, Konto Genius od GE Money Bank a Konto Mozaika od UniCredit Bank.

II. II.III. VÝSLEDKY ANALÝZY
Analýza nákladovosti bežných účtov a balíčkov služieb si kládla za cieľ jednak zhodnotiť
celkovú výšku poplatkov za mesačné vedenie daných produktov pre jednotlivé typy klientskych
profilov ako aj determinovať najvýhodnejšie ponuky na českom bankovom trhu pre daný typ
klientely. Napriek tomu, že číselné výsledky mesačného spoplatnenia vedenia bežných účtov sú tým
najsmerodajnejším faktorom pri určovaní najvýhodnejšieho produktu, je potrebná i rozširujúca
diskusia ohľadne ďalších okolností vplývajúcich na výhodnosť produktu pre konkrétny klientsky
profil.
Profil Študent
Z kalkulácie nákladovosti študentských účtov vyplýva, že mesačné náklady za vedenie účtu
a ďalšie príslušné operácie sa pohybujú od 0 Kč (mKonto od mBank) až do 112 Kč a (Program
Študent od Raiffeisen Bank), pričom priemerná nákladovosť činí 54 Kč. Prehľad mesačných cien za
kontá pre študentský profil je zobrazený na nasledujúcom grafe:

Nákladovosť študentských účtov
Osobní účet České spořitelny Student

52 Kč

ČSOB Studentské konto Plus

30 Kč

Konto Genius Student

43 Kč

G2

92 Kč

G2 Nadstanard
mKonto

63 Kč
0 Kč

Program Študent

112 Kč

Studentské konto

61 Kč

Osobní účet

36 Kč

Free konto

54 Kč
0 Kč

20 Kč

40 Kč
60 Kč
80 Kč
Cena za konto mesačne

100 Kč

120 Kč

Graf č. 8: Mesačná nákladovosť študentských účtov. Zdroj: Tabuľky kalkulácie – elektronická príloha
k práci.
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K daným výsledkom je nutné zmieniť niekoľko relevantných skutočností:


Z dotazníkového výskumu pre profil študenta vyplynula potreba jedného výberu
z bankomatu cudzej banky mesačne. Spoplatnenie tejto služby tvorí značnú časť celkových
mesačných nákladov na študentský účet vypočítaných v rámci analýzy, pretože banky si za
výber z bankomatu účtujú približne 30 Kč, čo je relatívne vysoká suma vzhľadom k ostatným
nákladom za bankové služby pre študentov. V prípade, že by si študenti vyberali peniaze iba
z bankomatov vlastnej banky, boli by celkové mesačné náklady na vedenie účtu nižšie.



mKonto od mBank môže byť pre študenta ideálnou voľbou, vzhľadom k tomu, že poplatky
sú minimálne (v tomto prípade dokonca nulové) a na to, na čo študenti bežný účtu
využívajú (elektronické platby, výbery z bankomatu, platby u obchodníka, platby na
internete), je toto konto naozaj postačujúce. Finančná náročnosť vyplývajúca z príjmu
študentov nezvykne byť tak vysoká, aby si vyžadovala časté návštevy banky či špeciálny
prístup osobného bankára. Navyše, mBank ponúka flexibilnosť v možnosti 3 výberov
z bankomatu ktorejkoľvek banky zdarma, a tým študentom odpadá starosť s vyhľadávaním
bankomatu vlastnej banky.



Za relatívne dôležité činitele v súvislosti študentskými kontami možno považovať rôzne
akcie a zľavy či už finančného alebo nefinančného charakteru, ktoré sa k študentským
účtom viažu a v niektorých prípadoch môžu viesť k zníženiu celkových nákladov za
študentský účet. K analyzovaným účtom ponúkajú banky nasledovné výhody, zľavy a akcie:
o

Česká spořitelna prispieva študentom raz ročne 200 Kč na poplatok za študentský
preukaz ISIC. Mesačné výdavky na vedenie účtu si študenti môžu znížiť vďaka
Programu výhod Českej spořitelny o 10 % až 100 % mesačného poplatku.21

o

GE Money bank poskytuje k účtu Genius Student možnosť získania vrátenia 0,4 –
0,5% z objemu platby kartou u obchodníka alebo na internete.22

o

Komerční banka ponúka odmenu 333 Kč za aktívne používaný študentský účet
(akákoľvek debetná operácia na účte) a jednorazový príspevok na výdavky spojené
s kartou ISIC. Majitelia študentského účtu Komerční banky majú taktiež možnosť
využiť zľavy v agentúrach Student Agency a Tutor.

21

Zľava 10 % - aktívny účet (aspoň 1 prijatá platba mesačne), zľava 25% - aktívny účet + kreditný obrat na účte
min. 5 000 Kč alebo Bilančná suma (súčet t absolútnych hodnôt aktuálnych zostatkov na účtoch ČS na konci
sledovaného mesiaca) nad 60 000 Kč, zľava 50% - aktívny účet + kreditný obrat na účte min. 10 000 Kč alebo
bilančná suma nad 100 000 Kč, zľava 75% - Aktívny účet + Kreditný obrat na účte min. 15 000 Kč alebo
bilančná suma nad 200 000 Kč, zľava 100% - aktívny účet + kreditný obrat na účte min. 20 000 Kč alebo
bilančná suma nad 1 000 000 Kč.
22
Akcia sa vzťahuje aj na účty Genius Active/Active+ a Genius Gold.
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o

Poštovní spořitelna poskytuje k účtu Postžiro Junior vydanie karty Euro 26, ktorá
umožňuje využívať rôzne zľavy v Českej republike i v zahraničí, zdarma.

o

UniCredit Bank poskytuje refundáciu študentskej karty ISIC 1x počas doby trvania
Studentského Konta.

Pre banky sú študenti vhodným typom klientely nie z hľadiska prítomnosti, ale budúcnosti.
Vysokoškolský študenti majú totiž potenciál na relatívne vysoký mesačný príjem v budúcnosti
a z dôvodu predpokladu bánk, že študenti zachovajú klientstvo vo vybranej banke aj po
doštudovaní, sú banky motivované zo študentských radov získať čo najviac klientov.
Profil klienta s príjmom do 20 000 Kč
Spomedzi klientskych profilov, ktoré boli vytvorené na základe výšky príjmov je skupina
klientov s príjmom do 20 000 Kč najmenej aktívnou skupinou vo využívaní bankových služieb. Ich
aktivita je na takej úrovni, že za najvýhodnejšie balíčky pre tento typ klientely možno považovať
baličky nižšej až strednej kategórie, t.j. balíčky, za ktoré klient platí istý (v porovnaní s ostatnými
balíčkami danej banky relatívne nízky) mesačný poplatok, pričom balíčky obsahujú určitý
obmedzený počet transakcií zdarma. Výnimkou sú balíčky od KB Extra konto a a GE Money bank
Genius Active, ktoré z hľadiska paušálneho poplatku patria k tým drahším v rámci ponuky daných
bánk, napriek tomu však vyšli ako najvhodnejšia alternatíva aj pre najmenej aktívny profil klienta.
Produkty jednotlivých bánk, ktoré boli na základe prepočtov mesačných nákladov určené ako
najvýhodnejšie pre profil klienta s príjmom do 20 000 Kč, sú zobrazené na nasledujúcom grafe:

Najvýhodnejšie kontá bánk pre profil klientov s príjmom do 20 000 Kč
mesačne
Sporožirový účet

104 Kč

ČSOB Konto

69 Kč

Konto Genius Active

129 Kč

Ideal konto

125 Kč

Extra konto

125 Kč

mKonto

30 Kč

eKonto - Základ

167 Kč

Konto Pohoda

94 Kč

Osobní účet

69 Kč

FIT konto

116 Kč
0 Kč

50 Kč
100 Kč
Cena za konto mesačne

150 Kč

200 Kč

Graf č. 9: Najvýhodnejšie balíčky jednotlivých bánk pre profil klientov s príjmom do 20 000 Kč
mesačne. Zdroj: Tabuľky kalkulácie – elektronická príloha k práci.
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Na základe výpočtov zohľadňujúcich potreby klienta s daným profilom je s mesačnými nákladmi 30
Kč najlacnejším produktom mKonto od mBank, čo je rovnaký výsledok ako v prípade analýzy
študentských účtov. V prípade študentov, ktorí sú považovaní za klientelu s nie veľmi vysokými
nárokmi na finančné služby, bolo mKonto zhodnotené ako najvýhodnejšia voľba. Dôležité je teda
zhodnotiť požadovanú úroveň finančných služieb aj u profilu klientely s príjmom do 20 000 Kč. Vo
všeobecnosti možno tvrdiť, že nižšie príjmové skupiny majú i nižšiu úroveň vzdelania a nemusia byť
vždy dostatočne „zbehlé“ v oblasti finančných služieb. Vzhľadom k tomu, že komunikácia medzi
nízko nákladovou mBank a klientom je v značnej miere elektronického charakteru, nemusí byť
výber najlacnejšieho účtu mKonto pre klienta, ktorý osobný kontakt s bankárom za účelom
ozrejmenia určitých okolností či rady občas potrebuje, vždy najvýhodnejšou voľbou. V poradí
ďalšími najmenej nákladnými produktmi sú ČSOB konto a Osobní účet Poštovní spořitelny, ktoré
stoja 69 Kč mesačne a z hľadiska dostupnosti pobočkovej siete daných inštitúcii sa v prípade
klientely s potrebou osobnejšieho prístupu banky javia ako tá lepšia voľba.
Profil klienta s príjmom od 20 000 Kč do 35 000 Kč
Vzhľadom k údajom o mzde pracujúcich v Českej republike23 možno klientov, ktorí spadajú
do skupiny s príjmom od 20 000 Kč do 35 000 Kč, považovať za všeobecnejšie najsilnejšiu skupinu
klientov. Ich aktivita v oblasti počtu prevádzaných operácii je logicky vyššia v porovnaní s príjmovou
skupinou do 20 000 Kč. Potreba väčšieho počtu transakcií na účte ústi do skutočnosti, že
najvýhodnejšie balíčky pre tento typ klientely sú balíčky strednej kategórie, ktoré poskytujú
dostatočný počet zahrnutých služieb zdarma v rámci mesačného. Najmenej nákladné balíčky pre
klientelu s daným profilom sú zobrazené na nasledujúcom grafe:

23

Priemerná mzda v roku 2009 bola 23 598 Kč. Najnovší údaj o mediáne a kvantiloch miezd je dostupný iba
z roku 2008, kedy bol prvý kvantil 16 854 Kč, medián 22 217 Kč a tretí kvantil 29 368 Kč. http://www.czso.cz/.
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Najvýhodnejšie kontá bánk pre profil klientov s príjmom od 20 000 Kč
do 35 000 Kč mesačne
Osobní účet ČS

185 Kč

ČSOB Aktivní konto

130 Kč

Konto Genius Active

164 Kč

Extra konto

160 Kč

mKonto

65 Kč

eKonto - Premium

131 Kč

Konto Mozaika

149 Kč

Osobní účet

98 Kč

STYL konto

201 Kč
0 Kč

50 Kč

100 Kč

150 Kč

200 Kč

250 Kč

Cena za konto mesačne

Graf č. 10: Najvýhodnejšie balíčky jednotlivých bánk pre profil klientov s príjmom od 20 000 Kč do
35 000 Kč mesačne. Zdroj: Tabuľky kalkulácie – elektronická príloha k práci.
Najlacnejším účtom je i v tomto prípade mKonto, ktoré stojí 65Kč mesačne. Klientele s príjmom
vyšším ako 20 000 Kč už vo všeobecnosti nemožno pripisovať charakteristiku odkázanosti na osobný
prístup banky z dôvodu nižšej finančnej gramotnosti, či neschopnosti interpretácie parametrov
bankových produktov, a preto nedostupnosť pobočkovej nie je nutne významnou prekážkou.
Navyše, najväčšia nevýhoda mKonta v oblasti platobného styku, ktorou je obmedzenie zadávania
platobných príkaz na pobočke, je z hľadiska profilu klienta irelevantná, pretože v prieskume klienti
deklarujú nevyužívanie tejto služby. Navyše, napriek nízko nákladovosti, by mBank vedela svojím
produktovým portfóliom uspokojiť aj náročnejšie požiadavky v oblasti finančných služieb, ktoré by
klienti mohli potenciálne prejaviť – od kreditných kariet, úverov a hypoték cez sporiace produkty až
po investičné fondy. Na základe uvedených dôvodov možno teda mKonto označiť za najvýhodnejší
balíček pre daný typ klientely. Otázkou však zostáva preferencia klientov súvisiaca s prípadnou
inklináciou k finančným inštitúciám „overenej značky“. V takomto prípade by pripadali do úvahy
Osobní účet Poštovní spořitelny, Aktívní konto od ČSOB alebo eKonto Premium od Raiffeisen Bank.
Profil klienta s príjmom nad 35 000 Kč
Podľa výsledkov dotazníkového výskumu je pre klientelu s príjmom nad 35 000 Kč logicky
typická najvyššia úroveň finančnej náročnosti z pohľadu počtu prevádzaných transakcií ako aj
potreby doplnkových služieb k balíčkom a bežným účtom. Pre požadovačnejších solventných
klientov ponúkajú banky balíčkov vyššej kategórie, ktoré v rámci relatívne vysokého mesačného
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poplatku poskytujú značnú varietu nadštandardných služieb od zlatých platobných kariet vrátanie
rôznych druhov poistenia, cez mnohé vernostné zľavy a výhody až po takmer všetky platobné
operácie na účte zdarma. Paušálna mesačná cena týchto balíčkov sa pohybuje od 199 Kč (Program
Exclusive od Volksbank) do 499 Kč (Konto Genius Gold od GE Money Bank). Výpočty mesačných
nákladov na vedenie balíčkov na základe parametrov profilu klientely s príjmom nad 35 000 Kč však
vedú k zisteniu, že dané nadštandardné balíčky sú z nákladového hľadiska pre deklarované potreby
danej klientely nevýhodné. Prehľad najvýhodnejších produktov ponúkaných jednotlivými bankami
pre danú klientelu je zachytený na nasledujúcom grafe:

Najvýhodnejšie balíčky jednotlivých bánk pre profil klientov s príjmom
nad 35 000 Kč mesačne
Osobní účet ČS

219 Kč

ČSOB Aktivní konto

130 Kč

Konto Genius Active

191 Kč

Extra konto

188 Kč

mKonto

119 Kč

eKonto - Premium

166 Kč

Konto Mozaika

180 Kč

Osobní účet

150 Kč

STYL konto

250 Kč
0 Kč

50 Kč

100 Kč

150 Kč

200 Kč

250 Kč

300 Kč

Cena za konto mesačne

Graf č. 11: Najvýhodnejšie balíčky jednotlivých bánk pre profil klientov s príjmom nad 35 000 Kč
mesačne. Zdroj: Tabuľky kalkulácie – elektronická príloha k práci.
Medzi najvýhodnejšími balíčkami sa teda neobjavil ani jeden z balíčkov z nadštandardnej ponuky
bánk, čo môže byť spôsobené aj skutočnosťou, že klienti v dotazníkovom výskume neuviedli
potrebu využívať napr. zlatú platobnú kartu s rôznymi obsiahnutými výhodami. Absencia týchto
nadštandardných služieb, ktoré by solventnou klientelou mohli byť požadované, pri prepočte
mesačných nákladov spôsobili, že stredná kategória balíčkov vychádza ako najvýhodnejšia voľba i
pre klientov s vyšším príjmom. Najlacnejšími účtami sú i v tomto prípade mKonto (119 Kč)
nasledované ČSOB Aktivním kontem (130 Kč). Z hľadiska nákladovosti potrieb klientely, ktoré boli
deklarované v prieskume, možno tieto účty teda považovať za najvýhodnejšie.
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II.III. ANALÝZA A VÝPOČET VÝNOSNOSTI SPORIACICH ÚČTOV

Z pohľadu klientov sú sporiace účty produkty primárne slúžiace na bezpečné zhodnocovanie
voľných finančných prostriedkov. Analýza výnosnosti sporiacich účtov je teda zameraná na to, aby
určila, ktorá banková inštitúcia ponúka najvýhodnejší sporiaci účet pre dané potreby klienta.
Klientske požiadavky ohľadne zhodnocovania finančných prostriedkov sú definované

dvomi

základnými charakteristikami – suma voľných finančných prostriedkov určených na zhodnocovanie
a plánovaná doba uloženia týchto prostriedkov. Analýza si teda kladie za úlohu flexibilne reagovať
na rôzne vopred definované parametre vkladov a určiť najvýnosnejší typ produktu zohľadňujúce
dané požiadavky.

II. III.I. VÝBER ANALYZOVANÝCH SPORIACICH ÚČTOV

Na rozdiel od balíčkov a bežných účtov sú sporiace účty sú produkty, pri ktorých je potreba
fyzického

kontaktu klienta s bankou obmedzená na minimum. Z tohto dôvodu je analýza

výnosnosti sporiacich účtov postavená na predpoklade, že nižšia dostupnosť distribučnej siete
bankovej inštitúcie nebude zásadnou prekážkou pri rozhodovaní klienta o vhodnosti daného typu
ponúkaného produktu. Do analýzy sú teda zahrnuté všetky bankové inštitúcie na českom trhu bez
ohľadu na počet ich pobočiek a bankomatov.
Depozitné produkty jednotlivých bánk analyzované v rámci kategórie sporiace účty boli
vybrané na základe definície charakterizujúcej sporiace účty ako likvidné úložisko finančných
prostriedkov s relatívne vysokou úrokovou mierou. Celkovo tak do takto definovanej kategórie
sporiacich účtov patrí 21 produktov ponúkaných bankovými inštitúciami na českom trhu. 24
Napriek tomu, že sporiace účty by podľa definície nemali znižovať likviditu uložených
prostriedkov, niektoré banky zaraďujú medzi sporiace účty aj tie depozitné produkty, ktoré sú
viazané výpovednou lehotou, pričom jej dĺžka má vplyv na výšku úrokovej sadzby. Z dôvodu
prehľadnosti a zjednodušenia výpočtových postupov však boli medzi sporiace účty v rámci tejto
analýzy zaradené iba tie produkty, ktoré sú bez výpovednej lehoty, prípadne majú výpovednú
lehotu pevne danú a nevplývajúcu na výšku úrokovej sadzby. Produkty nespĺňajúce definíciu

24

Do analýzy neboli zahrnuté účty primárne určené na pravidelné sporenie.
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sporiacich účtov boli i napriek svojím explicitným názvom preradené medzi termínované vklady
(konkrétne ide o Spořící účet od UniCredit Bank).

II. III.II. METODOLÓGIA VÝPOČTOV

Výpočet výnosnosti sporiacich účtov bol prevedený v programe MS Excel pomocou
vhodných funkcií a vzorcov s prihliadnutím na príslušnú parametrizáciu. Princíp analýzy spočíva
v kalkulácii výnosnosti sporiacich účtov na základe dvoch kritérií – výšky vkladu a počtu mesiacov
plánovaného uloženia finančných prostriedkov. Po zadaní daných kritérií je kalkulácia prevedená
s prihliadnutím na príslušné parametre sporiacich účtov, ktoré majú vplyv na ich výnosnosť.
Konkrétne ide o tieto parametre:
Výška úrokovej miery – je základným parametrom vplývajúci na výnosnosť sporiacich účtov.
Príslušné úrokové sadzby sú zverejňované a pravidelne aktualizované na internetových stránkach
jednotlivých bánk.25 Všetky analyzované sporiace účty sú bankami prezentované hodnotou ročnej
úrokovej sadzby. Pre účely kalkulácie výnosnosti bol prijatý predpoklad, že úrokové sadzby zostanú
na konštantnej úrovni súčasnej hodnoty, napriek tomu, že v realite môžu banky na základe svojej
úrokovej a marketingovej politiky tieto sadzby zmeniť.
Poplatky za založenie, vedenie a zrušenie účtu – tieto poplatky sú u všetkých sledovaných
sporiacich účtov nulové, a tak nemajú žiaden vplyv na prípadné zníženie výnosnosti daných účtov.
Poplatky za výber (resp. predčasný výber) z účtu – vzhľadom ku charakteristike sporiacich účtov,
ktorá spočíva v okamžitej dostupnosti finančných prostriedkov by poplatky za predčasný výber
taktiež mali byť nulové. Do kategórie sporiacich účtov však boli zaradené aj také produkty, ktoré
výpovednú lehotu majú, pričom dĺžka tejto lehoty nemá vplyv na výšku úrokovej sadzby. Z tohto
dôvodu je potreba brať do úvahy aj poplatky za predčasný výber, resp. nedodržanie výpovednej
lehoty. Dané poplatky sa týkajú konkrétne dvoch produktov- ČSOB Spořícího účtu a Spořícího účtu
Plus od UniCredit Bank. U ČSOB Spořícího účtu je výpovedná lehota iba 7 dní a funkcia kalkulácie
výnosnosti je nastavená na ukladanie prostriedkov v mesiacoch. U Spořícího účtu Plus od UniCredit
je výpovedná lehota 3 mesiace, a preto nadefinovanie kritéria dĺžky vkladu kratšej ako 3 mesiace
vyradí daný produkt z porovnávania výnosnosti. V ostatných prípadoch, sa pri kalkulácii výnosnosti
však ráta s tým, že klient si je vedomý toho, na akú dlhú dobu môže financie v banke uložiť, a preto

25

Výpočty výnosnosti sporiacich účtov pracujú s úrokovými sadzbami z dňa 26.4. 2010.
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nie je potrebné uvažovať o znižovaní výnosnosti z dôvodu sankcie za predčasný výber ani pri danom
produkte od UniCredit bank.
Minimálny vklad na sporiaci účet/minimálny zostatok – väčšina sporiacich účtov je úročená až od
určitého vkladu, prípadne zostatku na účte, preto je z hľadiska kalkulácie výnosnosti dôležité
sledovať aj tento parameter. V prípade existencie minimálneho požadovaného vkladu sa jeho výška
pohybuje od 20 Kč do 10 000 Kč (v prípade Bežného spořícího účtu od Volksbank nie je minimálny
vklad určený, prostriedky sú však úročené až od hranice 30 000 Kč).
Nutnosť mať zriadený bežný účet v banke – niektoré banky požadujú od klientov, ktorí chcú
zhodnotiť finančné prostriedky, aby mali v banke zriadený bežný účet. Vyplýva to jednak z možnosti
automatického prevodu nadlimitného zostatku z bežného účtu na sporiaci účet ako aj z tendencie
bánk poskytovať výhodné úročenie svojim dlhodobejším klientom. Vzhľadom k tomu, že tento
parameter je dôležitý pri rozhodovaní o výbere vhodného sporiaceho účtu z dôvodu možných
dodatočných transakčných nákladov pre klientov, bol parameter nutnosti zriadenia bežného účtu
zaradený medzi sledované parametre. Poplatky za prípadne vedenie bežného účtu však do
kalkulácie výnosnosti nie sú zahrnuté z dôvodu prílišnej komplexnosti parametrizácie bežných
účtov.
Základné parametre vplývajúce na princíp výpočtov a následný výsledok v podobe
úrokového výnosu sú frekvencia pripisovania úrokov na účet a počet pásiem úročenia. Pri
určovaní konečnej výnosnosti je potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, že úrokové výnosy sú
každoročne zdaňované sadzbou 15 %. Táto skutočnosť bola pri výpočtoch taktiež zohľadnená.
Frekvencia pripisovania úrokov sa u sporiacich pohybuje od mesačnej až po ročnú, pričom
má vplyv na celkové zhodnotenie vkladu. Pri častejšom pripisovaní úrokov je výnos vyšší z dôvodu
neustáleho zvyšovania základu, z ktorého sa úrokový výnos počíta. Pri ročnom pripisovaní úrokov je
vzorec na výpočet výnosnosti nasledujúci:
𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒂𝒋 𝒔 𝒗ý𝒏𝒐𝒔𝒐𝒎 = 𝒗𝒌𝒍𝒂𝒅. 𝟏 + 𝒊

𝒎
𝟏𝟐

− 𝟎, 𝟏𝟓% ∗ ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗ý 𝒗ý𝒏𝒐𝒔 , kde m je

počet mesiacov úročenia vkladu a pri štvrťročnom častejšom pripisovaní úrokov je vzorec na
výpočet výnosnosti nasledujúci:
𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒂𝒋 𝒔 𝒗ý𝒏𝒐𝒔𝒐𝒎 = 𝒗𝒌𝒍𝒂𝒅. 𝟏 + 𝑨𝑷𝒀

𝒎
𝟏𝟐

, kde APY je priemerný percentuálny

ročný výnos z vkladu, ktorý berie do úvahy frekvenciu pripisovania úrokov.
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𝒊 𝑵

APY je definovaný nasledovne: 𝑨𝑷𝒀 = 𝟏 + 𝑵

− 𝟏, kde i je ročná úroková sadzba a N je počet

pripísaní úrokových výnosov za rok (mesačné pripisovanie N= 12, štvrťročné pripisovanie N=4,
polročné pripisovanie N=2).
Pri nízkych úrokových sadzbách, ktoré prislúchajú sporiacim účtom na českom trhu, je však efekt
pripisovania úrokových výnosov na častejšej ako ročnej báze takmer zanedbateľný. Napríklad pri
vklade 1 000 000 Kč na dva roky pri úrokovej sadzbe 2,25% by bol výnos pri ročnom pripisovaní
úrokov 45 506,25 Kč a pri mesačnom pripisovaní 45 983,79 Kč. Určitý rozdiel je však badateľný
a preto bola metóda rozlišovania frekvencie pripisovania úrokov zahrnutá do analýzy výnosnosti
sporiacich účtov.
Čo sa týka pásiem úročenia vkladu, väčšina bánk volí stratégiu zvyšovania úrokovej sadzby
so zvyšovaním vkladu. Výnimky tvoria iba Komerční banka s produktom KB Spořící konto, ktorá
znižuje sadzbu na hranici 50 000 Kč z 2,00% na 0,10%, Česká spořitelna so Spořícím plánem k
Osobnímu účtu so sadzbou zníženou z 2,50% na 0,30% pri sume 50 000 Kč a Raiffeisenbank pri
všetkých analyzovaných produktov znižuje sadzbu až pri 50 000 000 Kč z 1,1% na 0,1%. Aj toto je
jeden z dôvodov, prečo nestačí iba pohľad na výšku úrokovej, ale na výpočet výnosnosti sporiacich
účtov je potrebná flexibilita analytického nástroja.

II. III.III. VÝSLEDKY ANALÝZY

Príkazy v MS Excel boli nastavené tak, aby flexibilne reagovali na definované kritéria
v podobe výšky vkladov a doby zhodnocovania. Výsledky komparácie výnosnosti jednotlivých
sporiacich účtov tak do značnej miery závisia na zadaných kritériách. Na druhej strane je pravda, že
niektoré produkty majú bezkonkurenčne vyššiu úrokovú sadzbu bez ohľadu na výšku vkladu, z čoho
na prvý pohľad vyplýva ich prvenstvo vo výnosnosti bez ohľadu na zadané kritéria. Ide
predovšetkým o Spořící účet s ročnou úrokovou sadzbou 2,5 % a vernostným bonusom 0,5%26 od
AXA Bank a ING konto so sadzbou 2,25 %. Do vkladu 50 000 Kč však týmto produktom konkuruje
Spořící plán k Osobnímu účtu od Českej spořitelny, ktorý zhodnocuje úspory sadzbou 2,5% ročne.

26

Vernostný bonus 0,5% je pripísaný vždy na konci roka v prípade, že priemerný ročný zostatok na sporiacom
účte bol vyšší ako 40 000 Kč.
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Z dôvodu názornosti a uchopiteľnosti bol vypočítaný výstup modelového príkladu so
vstupnou premennou v podobe vkladu 100 000 Kč na 24 mesiacov. Prehľad zhodnotenia vloženej
sumy na sporiacich účtoch je uvedený v nasledujúcom grafe:

Výnosy sporiacich účtov
5 206 Kč

Spořící účet od AXA Bank

3 901 Kč
3 486 Kč
3 466 Kč
3 466 Kč
3 466 Kč
3 466 Kč
3 450 Kč

ING konto
Volksbank-Běžný spořící účet
PS-Červené konto
LBBW-Spořící účet
GE MB-Spořící účet Genius II.
Citibank-Spořící účet
ČSOB Spořící účet s prémií

1 888 Kč
1 716 Kč
1 715 Kč
1 370 Kč
852 Kč
852 Kč
852 Kč
511 Kč
204 Kč
170 Kč
170 Kč
170 Kč

ČSOB Spořící účet
mBank-eMAX Plus
KB Top Spořící konto
mBank-eMAX
WSPK-Vkladní knížka bez výpovědní lhůty
RB-Efektkonto Prémium
RB-eKonto Plus
ČS-Spořící plán k Osobnímu účtu
Unicredit-Spořící účet Plus
KB Spořící konto
PS-Vkladní knížka bez výpovědní lhůty
ČS-Vkladní knížka bez výpovědní lhůty

0 Kč

1 000 Kč

2 000 Kč

3 000 Kč

4 000 Kč

5 000 Kč

6 000 Kč

Výnos z vloženej sumy u modelového príkladu

Graf č. 12: Modelový príklad výnosnosti sporiacich účtov po zdanení pri vklade 100 000 Kč na 24
mesiacov. Zdroj: Tabuľky kalkulácie – elektronická príloha k práci.
Pri vložení 100 000 Kč na 24 mesiacov na sporiace účty ponúkané českými bankami, môže
klient dosiahnuť úrokový výnos od 170 Kč po 5 206 Kč, pričom 5 206 Kč je relatívne bezkonkurenčné
zhodnotenie ponúkané Axa Bankou. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že sporiace účty sú produkty,
ktorých úroková sadzba nie je garantovaná na žiadne obdobie. Navyše, banky majú relatívne častú
tendenciu využívať prostriedky marketingovej komunikácie na prezentáciu práve „vysokých“
úrokových mier na nimi ponúkaných sporiacich účtoch, pričom výhodnosť produktov tej ktorej
banky sa v čase mení. V prípade Spořícího účtu AxaBanky je teda treba rátať so skutočnosťou, že
Axa Bank ako nová banka na českom trhu zvolila politiku prilákania klientov na „vysokú“ úrokovú
sadzbu svojho sporiaceho účtu, a preto možno absolútnej výhodnosti tohto sporiaceho produktu na
českom trhu pripísať prívlastok dočasná.
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II.IV. ANALÝZA A VÝPOČET VÝNOSNOSTI TERMINOVANÝCH VKLADOV

K analýze výnosnosti termínovaných vkladov je pristupované s rovnakým cieľom ako
k analýze výnosnosti sporiacich účtov, čo znamená že výstup tejto analýzy má byť flexibilným
nástrojom na určenie výnosnosti termínovaných vkladov na základe variabilne zadaných vstupných
premenných akými sú výška vkladu a plánovaná doba uloženia. Analýza si kladie za úlohu jednak
zhodnotiť výnosnosť termínovaných vkladov z globálneho hľadiska výnosnosti ako aj poskytnúť
komparáciu výnosnosti termínovaných účtov so sporiacimi účtami.

II. IV.I. VÝBER ANALYZOVANÝCH TERMÍNOVANÝCH VKLADOV

Rovnako ako v prípade sporiacich účtov, pri výbere analyzovaných termínovaných vkladov
nebol braný ohľad na dostupnosť distribučnej siete banky z dôvodu minimálnej potreby klienta
kontaktovať banku poskytujúcu daný produkt.
Medzi produkty, ktorých výnosnosť je analyzovaná v rámci tejto sekcie, boli zaradené tie,
spĺňajúce definíciu termínovaných vkladov s pásmovým úročením, ktorých dĺžka výpovednej lehoty
má vplyv na výšku úrokovej sadzby vkladov. Depozitné produkty tohto charakteru sú
v produktovom portfóliu bánk prezentované práve pod názvom termínované vklady. Pod vyššie
uvedenú definíciu však spadajú aj produkty s názvami ako vkladné knižky, vklady, či dokonca
sporiace účty.27 Do kategórie termínovaných vkladov bolo celkovo zaradených 26 produktov
ponúkaných českými bankovými inštitúciami.

II. IV.II. METODOLÓGIA VÝPOČTOV

Metodológia výpočtov nákladovosti termínovaných vkladov bola z prevažnej väčšiny absolútne
rovnaká ako metodológia výpočtov u sporiacich účtov či už z hľadiska komparácie parametrov28,

27

Napriek tomu, že niektoré banky označujú určité produkty s výpovednou lehotou a odstupňovaným
úročením podľa výpovednej lehoty ako sporiaci účet, v rámci tejto práce boli zaradené do kategórie
termínovaných vkladov, pretože spĺňajú definíciu práve tejto kategórie.
28

Príslušné parametre a úrokové miery sú v prípade termínovaných vkladov aktuálne k 26.4.2010.
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predpokladov, využitých základných vzorcov zhodnocovania alebo vzorcov pre dopočítanie
príslušnej úrokovej miery na základe frekvencie jej pripisovania. Malé odchýlky a nutnosti prijať
určité predpoklady nastali v týchto súvislostiach:


Väčšina termínovaných vkladov umožňuje tzv. revolving, t.j. obnovenie vkladu po ukončení
danej splatnosti a následne zhodnocovanie vkladu aj s pripísaným úrokovým výnosom
počas ďalšej doby splatnosti. Pre účely výpočtu budeme brať do úvahy možnosti využitia aj
takejto formy uloženia finančných prostriedkov. Príkladom môže byť želanie klienta uložiť
finančné prostriedky na 48 mesiacov, pričom pri možnosti revolvingu má na výber, či
financie uloží 48x po 1 mesiaci, 2x po 24 mesiacoch či raz na 48 mesiacov. Pri uložení na
kratšiu dobu splatnosti sa zvyšuje likvidita vkladu a odpadá prípadná sankcia pri
predčasnom výbere, avšak z dôvodu zjednodušenia je prijatý predpoklad, že klient finančné
prostriedky nevyberie predčasne, a preto bude relatívna výhodnosť spomínaných alternatív
posudzovaná iba z hľadiska výšky výnosu. Pri uvažovaní možnosti revolvingu boli
samozrejme brané do úvahy iba vhodné násobky časových intervalov (napr. pokiaľ by si
klient želal uložiť finančné prostriedky na 18 mesiacov, môže tak urobiť iba prostredníctvom
vkladu, ktorého dĺžka splatnosti je deliteľom čísla 18 – 1, 2, 3, 6 a 9 mesiacov).



Úrokové sadzby termínovaných vkladov sú fixované počas celého obdobia výpovednej
lehoty. V prípade kalkulácii s termínovanými vkladmi na princípe revolvingu bol prijatý
predpoklad konštantnosti hodnôt súčasných úrokových sadzieb aj v budúcnosti, napriek
tomu, že v realite sa tieto sadzby môžu zmeniť.



Vo väčšine prípadov sú úrokové výnosy pri termínovaných vkladoch pripisované v deň
splatnosti, čo má za následok, ceteris paribus, pri kratšej dobe splatnosti a dlhšieho
uloženia vyšší výnos a naopak pri dlhšej splatnosti nižší výnos z vkladu. Niektoré banky však
majú frekvenciu pripisovania úrokov určenú inak. V oboch prípadoch bol však
s prihliadnutím na príslušnú frekvenciu pripisovania úrokov použitý postup výpočtu rovnaký
ako v prípade sporiacich účtov, a teda bola vypočítaná hodnota APY, ktorá bola následne
využitá na kalkuláciu celkovej výnosnosti.



Špeciálny prípad počítania výnosov nastal u termínovaných vkladov Českej Spořitelny, ktorá
určitú definovanú časť úrokových výnosov pripisuje už na začiatku vkladu, čím sa zvýši istina
vkladu, a teda aj celkový úrokový výnos. Toto špecifikum bolo z dôvodu spravodlivosti pri
následnej komparácii výnosnosti brané do úvahy.
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II.IV.III. VÝSLEDKY ANALÝZY

Výsledkom analýzy je opäť flexibilný nastroj kalkulačného charakteru, ktorý dokáže pri
daných prijatých predpokladoch na základe variabilne zvolených parametrov v podobe dĺžky vkladu
a celkovej sumy vkladu vypočítať celkovú sumu vkladu aj s výnosom, ktorá je klientovi k dispozícii
na konci splatnosti termínovaného vkladu.
Z dôvodu značnej komplexnosti úrokových sadzieb termínovaných vkladov, či už z hľadiska
dĺžky splatnosti alebo frekvencie pripisovania úrokových výnosov, nie je jednoduché iba na základe
prostého pohľadu na výšku sadzieb zhodnotiť globálnu výnosnosť týchto produktov. Modelový
príklad slúžiaci ako demonštrácia daného kalkulačného nástroja má z dôvodu možnosti komparácie
rovnaké vstupné parametre ako modelový príklad sporiacich účtov, t.j. klient chce uložiť 100 000 Kč
na 24 mesiacov. Prehľad výnosov, ktoré by pri dodržaní 24 mesačnej výpovednej lehoty vyniesli
termínované účty ponúkané českými bankami je zachytený na nasledujúcom grafe:

Výnosy termínovaných vkladov
Banco Popolare-Termínovaný vklad
GE MB-Dlouhodobý termínovaný vklad
LBBW-IQ MAXI vklad Varianta 2
LBBW-IQ MAXI vklad Varianta 1
PS-Spořicí vkladové účty s výpovědní lhůtou
ČSOB-Termínovaný vklad Plus
Volksbank-Termínovaný vklad
PS Termínovaný vklad
GE MB-Revolvingový termínovaný vklad
GE MB-Jednorázový termínovaný vklad
Unicredit-Spořící účet
KB Garantovaný vklad
KB-Termínovaný účet s bonifikací
ČS-Nový vkladový účet
Unicredit-Terminovaný vklad
RB-eKonto Garant
RB-Termínovaný vklad
ČSOB-Termínovaný vklad
Poštovní termínovaný vklad
RB-Bonusový vklad
PS-Vkladní knížka s výpovědní lhůtou
LBBW-Termínovaný vklad
Citibank -Online termínovaný vklad
ČS-Vkladní knížka s výpovědní lhůtou

5 100 Kč
4 303 Kč
4 284 Kč
4 114 Kč
3 781 Kč
3 548 Kč
3 485 Kč
3 434 Kč
3 434 Kč
3 434 Kč
3 278 Kč
2 933 Kč
2 933 Kč
2 734 Kč
2 535 Kč
2 409 Kč
2 409 Kč
1 888 Kč
1 880 Kč
1 852 Kč
1 365 Kč
1 331 Kč
1 109 Kč
1 023 Kč
0 Kč

1 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč

Graf č. 13: Modelový príklad výnosnosti termínovaných vkladov po zdanení pri vklade 100 000 Kč na
24 mesiacov. Zdroj: Tabuľky kalkulácie – elektronická príloha k práci.
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Na základe modelového príkladu možno urobiť aj niekoľko zovšeobecnených záverov
ohľadne parametrizácie termínovaných vkladov, prípadne ich porovnania so sporiacimi účtami:


Najvýhodnejší produkt v rámci kategórie termínované účty ponúka Banco Popolare,
čo znamená, že rovnako ako v prípade sporiacich účtov a víťaznej Axa Bank, je
najvýhodnejšia ponuka malej a medzi klientmi relatívne málo známej banková
inštitúcie.



V modelovom príklade generovali najvyšší výnos spravidla tie termínované vklady,
ktoré mali parameter práve zvolenej splatnosti (t.j. 24 mesiacov). Princíp
likvidnejšieho revolvingového uloženia prostriedkov na vklad s kratšou splatnosťou
nie je teda z dôvodu nízkych úrokových sadzieb schopný z hľadiska výnosnosti
konkurovať vkladom s dlhšou výpovednou lehotou. Z pohľadu klienta, ktorý má
záujem maximalizovať možný výnos termínovaného depozita, to znamená, že musí
rátať s tým, že termínované účty predstavujú zníženie likvidity jeho finančných
prostriedkov.



Kvantifikované

výnosy

jednotlivých

termínovaných

vkladov

sú

z hľadiska

produktovej konkurencie medzi bankami zrovnateľnejšie ako výnosy sporiacich
účtov, ktoré vykazovali značné vzájomné rozdiely. Daná skutočnosť vyplýva zo
samotného charakteru termínovaných vkladov, ktoré sú štandardnými a stálymi
produktmi v portfóliách bánk, pričom väčšinou neslúžia ako predmet marketingovej
komunikácie voči klientom.


Priemerný výnos u termínovaných vkladov je vyšší ako u sporiacich účtov. Z toho
však nemusí automaticky vyplynúť absolútna výhodnosť termínovaných, a to jednak
z dôvodu, že termínované vklady majú signifikantnú nevýhodu v podobe nízkej
likvidity ako aj preto, že najvýnosnejší sporiaci účet generuje vyšší výnos ako
najvýnosnejší termínovaný vklad.
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III. NÁKLADOVOSŤ ÚVEROVÝCH PRODUKTOV Z POHĽADU
SPOTREBITEĽA

III.I. CHARAKTERISTIKA PRÍSLUŠNÝCH PRODUKTOV A ICH PONUKY NA ČESKOM TRHU

V poslednom čase boli úverové produkty na svetovej scéne snáď najčastejšie skloňované
v spojitosti s obrovskou úverovou expanziou a súvisiacim ekonomickým rastom a následnou
finančnou krízou. I v Českej republike bola do roku 2008 jedným z hlavných motorov rastu
ekonomiky mohutná úverová expanzia, ktorej medziročná dynamika rastu je zachytená na
nasledujúcom grafe:

Meziročná dynamika rastu úverov v ČR
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Graf č. 14: Medziročná dynamika rastu úverov v ČR. Zdroj: ČNB: Zpráva o finanční stabilitě
2008/2009.
Z údajov ČNB o medziročnej dynamike, ktoré sú dostupné od roku 2002 vyplýva, že úvery
domácnostiam predstavovali nadpriemernú hodnotu medziročného rastu počas celého obdobia,
pričom hlavný podiel na úveroch domácnostiam majú úvery na nehnuteľnosti.
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Graf č. 15: Bankové úvery domácnostiam v rokoch 2002-2008. Zdroj: ČNB: Zpráva o finanční stabilitě
2008/2009.
Ponuka úverov českých bankových inštitúcii je do značenej miery ovplyvnená tým, že banky museli
svojou ponukou reagovať jednak na zvýšený dopyt po úveroch v čase pred finančnou krízou ako aj
na pokles záujmu o úvery a celkovú situáciu počas krízy. Medzi najvýznamnejšie typy úverových
produktov českého bankového trhu poskytované individuálnej klientele patria:
Hypotekárne úvery (Hypotéky) – sú dlhodobé úvery určené primárne na kúpu bytu, domu,
výstavbu alebo rekonštrukciu, ktoré sú zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosť. Založená
nehnuteľnosť nemusí byť tá, na ktorú bol poskytnutý hypotečný úver, a môže byť aj vo vlastníctve
inej osoby, pokiaľ daná osoba pristúpi k zmluve o hypotéke. Splatnosť hypoték sa bežne pohybuje
od 5-30 rokov. Vzhľadom k tomu, že hypotéky sa poskytujú na relatívne vysoké čiastky a dlhšiu
dobu, ich úrokové sadzby sú nižšie ako úrokové sadzby spotrebiteľských či iných úverov. Na českom
trhu existujú aj banky, ktorých produktové portfólio tvoria výlučne hypotekárne úvery. Ide o
Hypoteční banku a Wüstenrot hypoteční banku.
Americké hypotéky – sú neúčelové úvery, ktoré sú zaistené nehnuteľnosťou v osobnom vlastníctve
žiadateľa o úver. Americké hypotéky majú spravidla nižšie úrokové sadzby v porovnaní so
spotrebiteľskými úvermi a sú poskytované na vyššie čiastky.
Spotrebné úvery účelové a neúčelové – sú úvery poskytované fyzickým osobám na financovanie ich
osobných potrieb. Pri účelových úveroch musia byť poskytnuté financie využité na financovanie
vopred dohodnutej aktivity, pričom úroková sadzba účelových úverov býva spravidla nižšia ako
sadzba bezúčelových úverov. Medzi účelové úvery možno zaradiť aj splátkový predaj, čo je
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v podstate účelový úver na tovar poskytnutý priamo u obchodníka. Výška úrokovej sadzby
spotrebných úverov závisí na mnohých faktoroch ako napríklad zaistenie úveru, bonita klienta či
doba splatnosti. V súčasnosti sa úroková sadzba spotrebných úverov na českom trhu pohybuje
približne od 9,5 až do 19 % ročne.
Kontokorentné úvery – sú krátkodobé bankové úvery založené na princípe možnosti prečerpania
bežného účtu. Kontokorentné úvery sú v princípe revolvingové úvery, ktoré môže klient čerpať do
výšky stanoveného úverového rámca, pričom úrok platí iba za skutočne využitý úver. Výška rámca
je stanovená na základe bonity klienta a úrokové sadzby sa pohybujú približne od 8 % do 18 %
ročne.
Kreditné karty – sú platobné karty ku ktorým je pridelený určitý úverový limit. Princíp čerpania aj
splácania úveru je podobný ako pri kontokorentne. Primárne sú kreditné karty určené na
bezhotovostné platby za tovar u obchodníkov, umožňujú však aj výber z bankomatov. Výber
z bankomatu kreditnou kartou je ale spravidla spoplatnený vyššou sadzbou v porovnaní s
výbermi debetnými platobnými kartami. Výhoda kreditných kariet spočíva v tom, že je možné
čerpať úver v rámci bezúročného obdobia (zvyčajne 45 až 55 dní) a neplatiť tak za požičanú sumu
žiadne úroky. Úrokové sadzby na kreditných kartách sa po vypršaní bezúročného obdobia pohybujú
okolo 20% ročne.
Výhodnosť či nevýhodnosť jednotlivých typov úverov možno hodnotiť predovšetkým na
základe konkrétnych finančných potrieb klienta, pričom určenie ich výhodnosti spočíva hlavne
v porovnaní nákladovosti, ktorá sa môže pohybovať od pár korún v prípade kreditných kariet či
kontokorentov až po niekoľko sto tisíc korún v prípade hypotečných úverov. Táto práca sa v rámci
analýzy nákladovosti úverových produktov nebude venovať kalkulácii nákladovosti všetkých vyššie
definovaných produktov ale iba nákladovosti hypoték a amerických hypoték z nasledujúcich
dôvodov:


Úrokové sadzby spotrebiteľských úverov banky zverejňujú iba orientačne, pričom ich
presná výška je stanovená až na základe bonity klienta a ostatných detailnejších
parametrov priamo v úverovej zmluve. Z dôvodu nedostupnosti úrokových sadzieb je teda
výpočet nákladovosti spotrebiteľských úverov nemožný.



V prípade kontokorentných úverov a kreditných kariet vyúsťuje flexibilita a variabilita
čerpania úveru do nemožnosti namodelovať typický úverový obchod, pričom jednoznačným
merítkom výhodnosti je poplatok za vedenie kontokorentného úveru či kreditnej karty,
mesačný úrok, či dĺžka bezúročného obdobia.
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Rozdiely v úrokových sadzbách či mesačných poplatkoch za úvery v jednotlivých bankách sa
vo viditeľnej miere prejavujú práve pri dlhodobých úveroch na vyššie čiastky, akými sú
hypotéky a americké hypotéky.
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III. II. ANALÝZA A VÝPOČET NÁKLADOVOSTI HYPOTEČNÝCH ÚVEROV

Pre mnohých individuálnych klientov je hypotečný úver jediná možnosť financovania
vlastných bytových priestorov. Vzhľadom k tomu, že zmluva o hypotečnom úvere predstavuje
záväzok na niekoľko desiatok rokov a čiastka úveru sa pohybuje v miliónoch korún, môžu i malé
rozdiely v parametrizácii hypotečných úverov ponúkaných jednotlivými bankami spôsobiť značné
rozdiely v ich celkovej nákladovosti. Cieľom nasledujúcej sekcie tejto práce je teda analyzovať
nákladovosť hypotečných úverov ponúkaných na českom bankovom trhu z pohľadu klienta na
základe flexibilne špecifikovaných potrieb akými sú výška hypotečného úveru, doba splatnosti
a percentuálne pokrytie ceny nehnuteľnosti hypotečným úverom.

II.II.I. VÝBER ANALYZOVANÝCH HYPOTEČNÝCH ÚVEROV

Vzhľadom k tomu, že hypotečný úver je dlhodobý finančný záväzok značných rozmerov,
výber bankovej inštitúcie a následne konkrétneho produktu je zodpovedným krokom. Prístup
výberu produktu môže byť založený na rôznych stratégiách, od dôvery v silnú bankovú spoločnosť,
cez preferenciu banky, v ktorej už má klient zriadený napríklad bežný účet až po účelné
vyhľadávanie najlacnejšej verzie hypotéky od ktorejkoľvek bankovej inštitúcie na trhu. Do analýzy
nákladovosti hypoték boli teda zahrnuté všetky bankové inštitúcie na českom trhu ponúkajúce
hypotéku na financovanie kúpy nehnuteľnosti vo svojom ponukovom portfóliu bankových
produktov. Počet analyzovaných produktov tak dosiahol počet 20.
Ponuka úverov týkajúcich sa financovania bývania na českom trhu nie je obmedzená iba na
štandardné typy hypoték, ale dostupné sú aj rôzne hypotečné úvery so špecifickou parametrizáciou.
Do analýzy nákladovosti boli však zahrnuté iba hypotéky spĺňajúce klasickú definíciu, t.j. hypotéky
slúžiace na financovanie kúpy nehnuteľnosti pre fyzické osoby- nepodnikateľov, ktoré sú zaistené
záložným právom na nehnuteľnosť. V rámci menej štandardných hypotečných

úverov, ktoré

v rámci tejto práce nebudú analyzované, možno spomenúť:


Hypotéky, ktorých určitá čiastka môže byť použitá aj na neúčelové financovanie.



Úvery na nehnuteľnosť, ktoré môžu byť okrem záložného práva na nehnuteľnosť zaistené aj
inými zaisťovacími prostriedkami ako napríklad ručením tretej osoby, vkladom v banke, či
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stavebným sporením. Zvyčajne sú však poskytované len do určitej (v porovnaní s klasickým
úverom nižšej) čiastkovej hodnoty nehnuteľnosti.


Predhypotečné úvery, ktoré sú následne splatené klasickým hypotečným úverom. Tieto
úvery sú využívané v situáciách, kedy kupovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť ako zaistenie
úveru (napríklad v prípade kúpy družstevného bytu či privatizácii obecných bytov).



Úvery zo stavebného sporenia a preklenovacie úvery sú zvláštnou kapitolou financovania
bývania. Úver zo stavebného sporenia je priamo spätý so stavebným sporením a jeho
získanie je obmedzené niekoľkými podmienkami. Klient musí sporiť minimálne 2 roky,
pričom musí mať nasporenú určitú časť cieľovej čiastky sporenia a spĺňať kritérium tzv.
hodnotiaceho čísla29 úver dostane iba do výšky tejto cieľovej sumy. Dané kritéria však nie je
potrebné splniť pri preklenovacích úveroch, ktoré umožnia „preklenúť“ dobu do získania
úveru zo stavebného sporenia.



Hypotéky bez dokladania príjmov, prípadne hypotéky poskytnuté na základe ročného
obratu sú hypotéky primárne určené pre fyzické osoby- podnikateľov, ktorí nie sú na
základe svojho ročného daňového priznania schopní preukázať dostatočný disponibilný
príjem, avšak ich obrat dostatočnú finančnú solventnosť preukazuje.

II. III.II. METODOLÓGIA VÝPOČTOV

Cieľom výpočtu nákladovosti je zistiť celkovú sumu, ktorú klient zaplatí po splatení
hypotečného úveru určitej výšky v príslušnej banke. Nákladovosť hypotečných úverov je ovplyvnená
tromi základnými charakteristikami – úrokovými sadzbami, formou splácania a bankovými
poplatkami spojenými s úverom.
Úrokové sadzby
Úrokové sadzby hypoték poskytovaných komerčnými bankami sa odvíjajú od pohyblivej sadzby
PRIBOR30. Neznamená to však, že úrokové sadzby všetkých hypoték sa menia tak často ako PRIBOR.
S úrokovými sadzbami hypoték sa totiž spája možnosť ich fixácie, čo znamená, že klient si môže
zvoliť či chce mať istotu v podobe dopredu známej úrokovej sadzby, ktorú môže fixovať na dobu od
29

Ide o číselný ukazovateľ, na základe ktorého stavebné sporiteľne určujú, či klient má alebo nemá nárok na
úver zo stavebného sporenia. Metodika výpočtu tohto ukazovateľa je u jednotlivých stavebných sporiteľní
odlišná. Základnými faktormi vplývajúcimi na hodnotu hodnotiaceho čísla je doba sporenia, výška vkladu,
cieľová suma sporenia a zvolený tarifný variant (úverová, sporiaca tarifa) stavebného sporenia.
30
PRIBOR -Prague InterBank Offered Rate – sadzba za ktorú si banky medzi sebou požičiavajú na
medzibankovom trhu v Českej republike.
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1 až do 30 rokov, alebo či chce úrokovú mieru nechať kolísať na základe vývoja medzibankového
trhu.31 Fixované úrokové sadzby na dlhšie obdobie sú však vždy vyššie v porovnaní s krátkodobými,
či úplne variabilnými sadzbami z dôvodu opatrnostného prístupu bánk, ktoré sa chcú poistiť proti
prípadnému zvyšovaniu sadzieb na medzibankovom trhu. Pre účely analýzy budú použité variabilné
úrokové sadzby, prípadne sadzby s čo možno najkratšou dobou fixácie. Výpočty budú založené na
zjednodušenom predpoklade nemennosti súčasnej úrokovej sadzby v budúcnosti z dôvodu
nemožnosti odhadnúť vývoj na trhoch v tak dlhom časovom horizonte.
Problémom v súvislosti s úrokovými sadzbami je skutočnosť, že jednotlivé bankové domy zverejňujú
hodnoty úrokových sadzieb hypoték s prívlastkom „od“ prípadne „minimálne“ z dôvodu možného
individuálneho navýšenia sadzieb na základe ohodnotenia bonity klienta, pričom niektoré banky
úrokové sadzby k hypotékam nezverejňujú vôbec. Pre účely výpočtov nákladovosti úverov boli
použité tieto zverejňované sadzby s vedomím existencie možnosti ich navýšenia.
Forma splácania
Najčastejšie umožňujú banky klientom splácať hypotečný úver iba formou tzv. anuitného
splácania, čo znamená, že výšky splátok sú rovnaké počas celej doby splácania úveru. Existuje však
aj tzv. degresívna a progresívna forma splácania, kedy výšky splátok počas splácania nie sú rovnaké,
ale buď postupne klesajú (degresívne splácanie) alebo rastú (progresívne splácanie), pričom klient si
môže podľa svojej súčasnej finančnej situácie navrhnúť adekvátnu výšku počiatočných splátok,
ktorú banka následne prepočítava pomocou príslušných koeficientov.32 Na českom bankovom trhu
umožňujú rôzne výšky splátok počas doby splatnosti iba Hypoteční banka (oba typy) a mBank
(degresívne splácanie). Výpočty splátok hypoték v rámci tejto práce budú vychádzať z predpokladu
anuitného splácania hypotéky.
Bankové poplatky
Pri hypotečnom úvere musí klient okrem zaplatených úrokov rátať aj s dodatočnými
poplatkami súvisiacimi s poskytnutím, čerpaním a splácaním úveru. Do výpočtov nákladovosti boli
z dôvodu zjednodušenia zahrnuté iba tie poplatky spojené s hypotečnými úvermi, ktoré nutne

31

Pri konci fixácie úrokovej má klient možnosť previesť mimoriadnu splátku úveru, zatiaľ čo počas fixácie by
bol vo väčšine bánk za tento akt sankcionovaný.
32
Degresívna forma splácania je vhodná pre ľudí, ktorí sa práve nachádzajú na vrchole svojej kariéry a majú
najvyššie príjmy. Tento typ splácania má tú výhodu, že klient zaplatí celkovo menej na úrokoch, pretože istina
úveru je umorovaná rýchlejším tempom ako pri anuitnom splácaní. Progresívna forma splácania je zasa
vhodná pre mladých, ktorí predpokladajú vyššie zárobky v budúcnosti. Nevýhodou progresívneho splácania je
pomalé umorovanie istiny, a teda celkovo vyššie platby za úroky prípadne i dlhšia doba splácania.
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zaplatí každý klient uzatvárajúci zmluvu s bankou o hypotečnom úvere. Ostatné poplatky súvisia so
situáciami, ktorých výskyt nie je samozrejmosťou u každej zmluvy počas doby jej trvania.
Poplatky, ktoré nutne zaplatí každý klient sú tieto:
Poplatok za schválenie (poskytnutie) úveru – Tento poplatok si účtujú takmer všetky banky, pričom
poplatok platí klient až po schválení úveru. Niektoré banky, hoci zriedkavo, si však účtujú aj
poplatok za posúdenie žiadosti o hypotečný úver, ktorý je potrebné zaplatiť ešte pred samotným
poskytnutím úveru. V takýchto prípadoch bol pre účely výpočtu nákladnosti poplatok za posúdenie
žiadosti pripočítaný k poplatku za schválenie úveru.
Odhad ceny nehnuteľnosti - Vzhľadom k tomu, že hypotéky sú úvery zaistené záložným právom
k nehnuteľnosti, banky od klientov požadujú predloženie aktuálneho tržného ocenenia danej
nehnuteľnosti, pričom každá banka má vlastné predpisy ohľadne formálnej stránky spracovania
ocenenia. Ocenenie nehnuteľnosti odborným znalcom stoji určitý poplatok a z dôvodu
zjednodušenia budú výpočty založené na predpoklade, že klient využije služby práve bankového
znalca a do výpočtov budú zahrnuté poplatky za ocenenie nehnuteľnosti bankovým pracovníkom,
ktoré banky uvádzajú vo svojich sadzobníkoch.
Mesačný poplatok za správu úveru – Poplatok za správu úveru je účtovaný na mesačnej báze. Ide
vlastne o poplatok za administratívne náklady ktoré majú banky s vedením úverového účtu pre
klienta. Pokiaľ klient čerpá špeciálny hypotečný úver so štátnou podporou je tento poplatok vyšší
kvôli väčšej administratívnej náročnosti (hypotečné úvery so štátnou podporou nie sú súčasťou
analýzy tejto bakalárskej práce).
Poplatok za čerpanie úveru – Čerpanie úveru znamená prevod finančných prostriedkov z účtu banky
na súkromný účet klienta, prípadne iný účet, kam mali byť prostriedky doručené. Čerpanie úveru
môže byť jednorazové (napr. kúpa bytu), kedy poplatok za čerpanie nemusí byt vždy účtovaný
(výnimkou je situácia čerpania úveru na základe návrhu na vklad záložného práva). Pokiaľ je však
úver čerpaný postupne (napr. pri stavbe domu), poplatok za čerpanie je účtovaný pri každom
čerpaní, prípadne až od určitého čerpania. Výpočty nákladovosti sú založené na zjednodušujúcom
predpoklade jednorazového čerpania úveru.
Inkasná platba – Do výpočtov nákladovosti hypoték bol zahrnutý aj poplatok za uskutočnenie
splátky úveru s predpokladom, že splátky úveru sú realizované formou inkasnej platby z účtu, ktorý
má klient založený v banke, kde čerpá aj hypotečný uver.
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Poistenie nehnuteľnosti proti živelným pohromám – Banka poskytujúca hypotéku vždy z logických
dôvodov požaduje, aby nehnuteľnosť, ktorá je v záložnom práve, bola poistená proti živelným
pohromám, pričom poistná zmluva musí byť vždy vinkulovaná banke, čo znamená, že v prípade
poistnej udalosti má na poistné plnenie nárok banka. Napriek tomu, že poistenie je povinné,
nebude poistné zarátané do celkovej nákladovosti hypotečného úveru s predpokladom, že klient
má nehnuteľnosť poistenú bez ohľadu na jej založenie.
Zníženie daňového základu - Český daňový systém umožňuje občanom zaťaženým hypotečným
úverom znížiť si daňový základ o úroky zaplatené v príslušnom zdaňovacom období. Daňový základ
môže byť znížený maximálne o 300 000 Kč ročne. Pri súčasnej sadzbe daní z príjmu fyzických osôb
15% môže klient ročne ušetriť až 45 000 Kč, čo v súvislosti s nákladovosťou hypotéky nie je
zanedbateľná suma, a preto existencia možnosti zníženia daňového základu bude započítaná do
nákladovosti hypotéky (ako zníženie nákladovosti). Zníženie nákladovosti bude u všetkých hypoték
rovnaké, ale cieľom tejto práce nie je iba vzájomne porovnať produkty jednotlivých bánk, ale aj
zhodnotiť ich charakter zo všeobecného hľadiska.
Poplatky, pri ktorých je šanca, že ich klient zaplatí iba za určitých okolností, a preto do
výpočtov nebudú zahrnuté sú tieto:
Čerpanie úveru na základe návrhu na vklad záložného práva – Základnou podmienkou čerpania
hypotečného úveru je ručenie nehnuteľnosťou, ktoré spočíva v zriadení záložného práva
k nehnuteľnosti. Vzhľadom k tomu, že akt zápisu záložného práva do listu vlastníctva na
katastrálnom úrade môže trvať aj niekoľko mesiacov, umožňujú banky čerpať úver skôr, ako je
v možnostiach klienta predložiť príslušnú dokumentáciu. Pokiaľ klient zaplatí poplatok za čerpanie
úveru na základe návrhu na vklad záložného práva, banka mu povolí čerpať úver už po predložení
potvrdenia z katastrálneho úradu, že návrh na vklad záložného práva bol podaný. Vo výpočtoch
nákladovosti bude použitý predpoklad, že klient žiadajúci o hypotečný úver ma k dispozícii všetku
potrebnú dokumentáciu vrátane listu vlastníctva so zapísaným záložným právom a tento poplatok
tak nebude braný do úvahy. Výška poplatku sa pohybuje v od 0 do 1 500 Kč, pričom niektoré banky
postup takéhoto čerpania neumožňujú.
Poplatok za mimoriadnu splátku / predčasné splatenie úveru – Poplatok za mimoriadnu splátku
hypotečného úveru je bankami účtovaný z toho dôvodu, že mimoriadna splátka znižuje istinu
úveru, a tým z budúceho hľadiska znamená zníženie úrokového výnosu pre banky. Všetky banky
však klientom umožňujú mimoriadne splatiť určitú časť istiny v čase zmeny úrokovej sadzby
hypotéky, ku ktorej dochádza v závislosti na zvolenej dobe fixácie. Niektoré hypotečné úvery majú
svoju parametrizáciu vystavanú tak, že ich možno splatiť kedykoľvek bez dodatočných sankčných
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poplatkov. Analýza nákladovosti bude z dôvodu zjednodušenia vychádzať z predpokladu, že klient
bude svoju hypotéku splácať postupne bez mimoriadnych splátok.
Nedočerpanie úveru – V prípade postupného čerpania úveru sa klient môže rozhodnúť znížiť výšku
hypotečného úveru a úver tak celkovo nedočerpať. V prípade takejto situácie za nevyčerpanie
dohodnutého finančného obnosu zaplatí klient nemalý poplatok, väčšinou vo forme percentuálnej
sankcie z nevyčerpanej čiastky.
Poplatok za rezerváciu finančných prostriedkov – Tento poplatok je opäť spojený s postupným
čerpaním hypotečného úveru a je účtovaný z toho dôvodu, že bankám vznikajú náklady
s rezerváciou prostriedkov, ktoré sú pripravené pre klienta na budúce čerpanie. Poplatok je
spravidla účtovaný ako percentuálna sadzba nedočerpanej čiastky hypotečného úveru.
Sankcie za oneskorenie splátky – Sankcia je logicky účtovaná za nedodržanie dohodnutého termínu
splátky hypotečného úveru. Účtuje sa buď vo forme poplatku za zaslanie upomienky vo výške
niekoľko sto korún alebo ako zvýšenie úroku za oneskorenie splátky istiny hypotečného úveru.
Výpočty sa budú riadiť predpokladom, že modelový klient platí splátky hypotéky vždy včas.
Poistenie schopnosti splácať – Poistenie schopnosti splácať je voliteľná služba, kedy sa klient môže
poistiť pre prípad pracovnej neschopnosti, invalidity, smrti či straty zamestnania. Poistné je
spravidla platené mesačne ako percento z celkovej výšky úveru prípadne z mesačnej splátky úveru.
Model nákladovosti analýzy v rámci tejto práce bude predpokladať, že klient sa proti svojej
neschopnosti splácať nepoisti .
Zhrnutie predpokladov modelu:
Pre výpočty budeme predpokladať anuitné splácanie s variabilnou úrokovou sadzbou (prípadne
fixáciou na 1 rok), jednorazové čerpanie úveru na kúpu bytu, inkasné splátky platené z účtu, ktorý
je založený v banke poskytujúcej úver, k úveru nie je zriadené poistenie schopnosti splácať, klient
platí pravidelne a bez oneskorení, byt je poistený proti živelným pohromám bez ohľadu na
existenciu hypotéky a klient si je vedomý daňových úľav vyplývajúcich zo splácania hypotečného
úveru, pričom zníženie daňového zákaldu bude uplatnené v plnej výške.
Nákladovosť hypotéky je vnímaná ako celková suma zaplatená klientom za danú hypotéku počas
celej doby splácania očistená od príslušných daňových úľav. Princíp výpočtu je založený na
nasledujúcich vzorcoch:
Celková nákladovosť hypotéky je vypočítaná ako:
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𝒏
𝒊=𝟏 𝟎, 𝟏𝟓. 𝒀𝑷𝑰𝒊

𝑻𝑪 = 𝑰𝑪 + 𝑴𝑷 . 𝟏𝟐. 𝒏 + 𝑴𝑪. 𝟏𝟐. 𝒏 −

, kde
𝒊.𝒓.(𝟏+𝒊.𝒓.)𝟏𝟐.𝒏

MP je mesačná splátka úveru vypočítaná ako 𝑴𝑷 = 𝑷𝑽. (𝟏+𝒊.𝒓.)𝟏𝟐.𝒏 −𝟏 , kde i.r. je mesačná úroková
miera hypotéky vypočítaná podľa vzorca 𝒊. 𝒓 =

𝟏𝟐

. 𝒊. 𝒓𝒑.𝒂. + 𝟏 − 𝟏, n je počet rokov splácania a PV

je súčasná hodnota výšky hypotéky. Logika tohto vzorca na výpočet splátky hypotéky je založená na
nasledujúcom princípe:
Po prvom roku mesiaci splácanie je dlh klienta : 𝑷𝑽. 𝟏 − 𝒊. 𝒓. − 𝑴𝑷
Po druhom roku je dlh klienta: 𝑷𝑽. 𝟏 − 𝒊. 𝒓. − 𝑴𝑷 . 𝟏 − 𝒊. 𝒓. − 𝑴𝑷 = 𝑷𝑽. (𝟏 − 𝒊. 𝒓. )𝟐 −
𝑴𝑷. 𝟏 − 𝒊. 𝒓. − 𝑴𝑷
Po treťom roku je dlh klienta:

𝑷𝑽. 𝟏 − 𝒊. 𝒓. − 𝑴𝑷 . 𝟏 − 𝒊. 𝒓. − 𝑴𝑷 . 𝟏 − 𝒊. 𝒓. − 𝑴𝑷 =

𝑷𝑽. (𝟏 − 𝒊. 𝒓. )𝟑 − (𝟏 − 𝒊. 𝒓. )𝟐 . 𝑴𝑷 − 𝟏 − 𝒊. 𝒓. . 𝑴𝑷 − 𝑴𝑷
Na konci splatnosti je dlh klienta
𝑷𝑽. (𝟏 − 𝒊. 𝒓. )𝟏𝟐.𝒏 − 𝟏 − 𝒊. 𝒓.
𝑴𝑷 = 𝑷𝑽. 𝟏 − 𝒊. 𝒓.

𝟏𝟐.𝒏

𝟏𝟐.𝒏−𝟏

. 𝑴𝑷 − 𝟏 − 𝒊. 𝒓.

𝟏𝟐.𝒏−𝟐

. 𝑴𝑷 − ⋯ − 𝟏 − 𝒊. 𝒓. . 𝑴𝑷 −

− 𝑴𝑷. (𝟏 − 𝒊. 𝒓. )𝟏𝟐.𝒏−𝟏 + (𝟏 − 𝒊. 𝒓. )𝟏𝟐.𝒏−𝟐 + ⋯ + 𝟏 − 𝒊. 𝒓. + 𝟏 = 𝟎

Pričom (𝟏 − 𝒊. 𝒓. )𝟏𝟐.𝒏−𝟏 + (𝟏 − 𝒊. 𝒓. )𝟏𝟐.𝒏−𝟐 + ⋯ + 𝟏 − 𝒊. 𝒓. + 𝟏 sa dá zapísať ako postupnosť
nekonečnej rady

𝒊.𝒓.+𝟏 𝒏+𝟏 − 𝒊.𝒓.+𝟏
𝒊.𝒓.+𝟏 −𝟏

Z rovnice 𝑷𝑽. (𝟏 − 𝒊. 𝒓. )𝟏𝟐.𝒏 − 𝑴𝑷.

𝒊.𝒓.+𝟏 𝟏𝟐𝒏+𝟏 − 𝒊.𝒓.+𝟏
𝒊.𝒓.+𝟏 −𝟏

= 𝟎 teda dostávame výšku mesačnej

splátky:
𝒊. 𝒓. (𝟏 + 𝒊. 𝒓. )𝟏𝟐.𝒏
𝑴𝑷 = 𝑷𝑽.
(𝟏 + 𝒊. 𝒓. )𝟏𝟐.𝒏 − 𝟏
IC sú počiatočné náklady spojené s hypotečným úverom, t.j. poplatok za poskytnutie úveru +
poplatok za ohodnotenie nehnuteľnosti.
MC sú pravidelné mesačné náklady spojené s hypotékou, t.j. poplatok za vedenie úverového účtu +
inkasná platba.
𝒏
𝒊=𝟏 𝟎, 𝟏𝟓. 𝒀𝑷𝑰𝒊

je celková úľava na dani z príjmu, ktorú si môže klient uplatniť za celú dobu

splácania hypotéky pričom YPIi sú zaplatené úroky v roku i, maximálne 300 000 Kč.
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II. III.III. VÝSLEDKY ANALÝZY

Celkové výsledky kalkulácii nákladovosti pre všetky analyzované hypotečné úvery
poskytované českými bankami sú obsiahnuté v priloženom súbore MS Excel, ktorý vychádzajúc z
flexibilne namodelovaných parametrov hypotečného úveru (výška úveru, doba splatnosti
a percentuálne pokrytie ceny nehnuteľnosti úverom) dopočíta celkovú nákladnosť daného
hypotečného úveru.
Modelový príklad hypotéky s výškou 3 000 000 Kč, splatnosťou 30 rokov a 70% pokrytím kupovanej
nehnuteľnosti dáva nasledujúce výsledky:
Produkt

ČS

Ideální hypotéka

Mesačná
splátka
16 410 Kč

ČSOB

ČSOB Hypotéka

17 122 Kč

5 789 026 Kč

GE

Hypotéka

16 059 Kč

5 458 053 Kč

Hypoteční banka

Hypoteční úvěr

17 122 Kč

5 790 106 Kč

ING

Oranžová hypotéka

n/a

n/a

KB

Hypoteční úvěr

16 410 Kč

5 550 495 Kč

KB

Flexibilní hypotéka

16 410 Kč

5 586 495 Kč

LBBW

IQ Hypotéka

15 884 Kč

5 397 260 Kč

mBank

mHypotéka s fixní
úrokovou sazbou

15 658 Kč

5 257 143 Kč

mBank

mHypotéka s variabilní
úrokovou sazbou

15 348 Kč

5 161 836 Kč

Oberbank

n/a

n/a

Poštovní spořitelna

Oberbank
StandardHypotéka
Účelový hypoteční úvěr

n/a

n/a

RB

Hypotéka Klasik

16 587 Kč

5 600 380 Kč

RB

14 617 Kč

4 995 571 Kč

UCB

Účelová variabilní
hypotéka
Hypoteční úvěr Individual

14 938 Kč

5 058 064 Kč

UCB

Hypoteční úvěr PLUS

15 624 Kč

5 251 094 Kč

UCB

Hypoteční úvěr FLEXI

15 451 Kč

5 276 098 Kč

Volksbank

Standardní hypoteční
úvěr
Hypotéka

16 499 Kč

5 600 049 Kč

n/a

5 113 125 Kč

Banka

Waldviertler Sparkasse

Celková nákladovosť
hypotéky
5 588 735 Kč

Wüstenrot hypoteční
Hypotéka Wüstenrot
15 297 Kč
5 229 890 Kč
banka
Tabuľka č. 2: Výsledky kalkulácii nákladovosti hypotečných úverov pre modelový príklad. Zdroj:
Zdroj: Tabuľky kalkulácie – elektronická príloha k práci. (Červenou farbou sú označené
najnákladnejšie hypotéky, zelenou najmenej nákladné hypotéky.)
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Hneď na úvod akéhokoľvek analyzovania výsledkov daných kalkulácii sa vynára potreba
brať do úvahy limitácie výpočtov vyplývajúce hlavne z neexaktnosti dostupných úrokových sadzieb,
ako aj predpokladu konštantnosti sadzieb a poplatkov v budúcnosti. Z hľadiska komparácie
nákladovosti hypoték jednotlivých bánk je však tento nedostatok limitovaný rovnakými prístupom
u všetkých bánk.
Z hľadiska komparácie výsledkov nákladovosti namodelovanej hypotéky možno usúdiť, že
rozdiely

medzi

nákladovosťou

hypoték

poskytovaných

jednotlivými

bankami

dosahujú

signifikantných rozdielov. Medzi najmenej (Raiffeisenbank) a najviac nákladnou hypotékou
(Hypoteční banka) je rozdiel bez mála 800 000 Kč, čo pre klienta požičiavajúceho si na bývanie nie je
zanedbateľná suma. Zo všeobecného hľadiska v kombinácii s klientskym pohľadom sú hypotečné
úvery celkovo veľmi nákladnou záležitosťou vzhľadom k tomu, že klient za hypotečný úver zaplatí
v nominálnom vyjadrení celkovo takmer dva krát viac ako si požičal. Pre mnohých je však cesta
hypotečného úveru i napriek predraženiu nehnuteľnosti jedinou cestou vedúcou k vlastnému
bývaniu.
Je zaujímavé, že pri porovnaní výsledkov analýzy nákladovosti hypotečných úverov
a bežných účtov vzchádzajú najvýhodnejšie produkty v jednej kategórií v tých bankách, ktoré majú
menej výhodne produkty práve v druhej kategórii (konkrétne ide napríklad o ČSOB, ktorá poskytuje
relatívne menej nákladné bežné účty, hypotečné úvery sú však u nej jedni z najdrahších).
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III.II. ANALÝZA A VÝPOČET NÁKLADOVOSTI AMERICKÝCH HYPOTÉK

Americká hypotéka33 je vo svojej podstate neúčelový úver zaistený nehnuteľnosťou.
Zaistenie nehnuteľnosťou však nie je dostatočná istota pre banku na to, aby nepotrebovala
dodatočnú determináciu bonity klienta, od ktorej sa následne odvíjajú parametre daného úveru
vrátane úrokových sadzieb. Úrokové podmienky amerických hypoték sú teda vopred stanoveným
a dostupným parametrom iba do určitej miery. V porovnaní s klasickými spotrebiteľskými úvermi sú
však úrokové miery zverejňované aspoň orientačne, z čoho vyplýva i možnosť komparácie
nákladovosti jednotlivých amerických hypoték poskytovaných bankami na českom trhu. Vzhľadom
k tomu, že americké hypotéky sú poskytované v relatívne vysokých sumách, úrokové rozdiely môžu
spôsobiť významné rozdiely v ich nákladovosti.

III.II.I. VÝBER ANALYZOVANÝCH AMERICKÝCH HYPOTÉK

Americké hypotéky sú presne nadefinované produkty, a preto nie je potreba zaoberať sa
problematikou zaradenia či nezaradenia určitého úveru do sekcie analýzy nákladovosti amerických
hypoték. Banky vo svojom produktovom portfóliu majú americké hypotéky uvádzané presne pod
týmto názvom, prípadne ich zaraďujú do kategórie účelových hypoték. Do analýzy boli rovnako ako
v prípade klasických hypotečných úverov zaradené všetky bankové inštitúcie ponúkajúce daný typ
úveru. Celkovo bude teda analyzovaná ponuka amerických hypoték u 11 bánk, pričom každá banka
je reprezentovaná práve jedným produktom.

III. III.II. METODOLÓGIA VÝPOČTOV

Prístup k výpočtu nákladovosti jednotlivých amerických hypoték je založený na úplne
rovnakom princípe ako prístup u klasických hypoték, pričom pre americké hypotéky platia aj
rovnaké limitácie týkajúce sa dostupných úrokových sadzieb zverejňovaných bankami. Z dôvodu

33

Požičiavanie peňazí na rôzny spotrebný tovar so zaistením nehnuteľnosťou bol typický hlavne v Spojených
štátoch amerických. Z tohto dôvodu bezúčelový úver poskytnutý na základe zaistenia nehnuteľnosťou
označuje termínom americká hypotéka.
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neúčelovosti amerických hypoték však zohráva bonita klienta značnú úlohu pre určenie úrokových
sadzieb, a preto časť bánk dokonca nesprístupňuje ani spodnú hranicu sadzieb amerických hypoték.
Výpočet nákladovosti spočíva v určení mesačnej splátky na základe príslušného vzorca ako
základ pre dopočet celkovej zaplatenej čiastky za hypotéku, ku ktorej sú pripočítané jednotlivé
relevantné bankové poplatky (jednorazové i pravidelné). Poplatky týkajúce sa americkej hypotéky
sú vo väčšine bánk rovnaké ako poplatky u klasickej hypotéky, pričom ohľadne ich relevantnosti
platí rovnaká diskusia ako je uvedená v metodológii k hypotečným úverom. Avšak zásadným
rozdielom u amerických hypoték je skutočnosť, že klient si nemôže uplatniť zníženie základu dane
z príjmu o zaplatené úroky, vzhľadom k tomu, že americká hypotéka nie je určená na financovanie
potrieb bývania. I v prípade nákladovosti amerických hypoték sú výpočty realizované v MS Excel,
pomocou zostrojeného flexibilného kalkulačného nástroja.
Zhrnutie predpokladov modelu:
Pre výpočty budeme predpokladať anuitné splácanie s variabilnou úrokovou sadzbou (prípadne
fixáciou na 1 rok), jednorazové čerpanie úveru, ručenie bytom, platenie splátok inkasom z účtu,
ktorý je založený v banke poskytujúcej úver, k úveru nie je zriadené poistenie schopnosti splácať,
klient platí pravidelne a bez oneskorení a založená nehnuteľnosť je poistená proti živelným
pohromám bez ohľadu na existenciu hypotéky.
Vzorec pre výpočet nákladovosti amerických hypoték má tvar:
𝑻𝑪 = 𝑰𝑪 + 𝑴𝑷 . 𝟏𝟐. 𝒏 + 𝑴𝑪. 𝟏𝟐. 𝒏 , kde
MP je mesačná splátka úveru vypočítaná ako 𝑴𝑷 = 𝑷𝑽.
miera hypotéky vypočítaná podľa vzorca 𝒊. 𝒓 =

𝟏𝟐

𝒊.𝒓.(𝟏+𝒊.𝒓.)𝟏𝟐.𝒏
(𝟏+𝒊.𝒓.)𝟏𝟐.𝒏 −𝟏

, kde i.r. je mesačná úroková

. 𝒊. 𝒓𝒑.𝒂. + 𝟏 − 𝟏, n je počet rokov splácania a PV

je súčasná hodnota výšky hypotéky.

III.III.III. VÝSLEDKY ANALÝZY

Výsledkom analýzy nákladovosti je v prípade amerických hypoték, rovnako ako u klasických
hypoték, flexibilný model kalkulujúci celkové náklady na hypotéku na základe variabilne zadaných
vstupných parametrov – výška hypotéky, doba splatnosti a percentuálne pokrytie hodnoty
nehnuteľnosti hypotékou. V tabuľke nižšie sú uvedené výsledky kalkulácie nákladovosti pre
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modelový príklad americkej hypotéky, ktorá je poskytnutá do 50 % hodnoty nehnuteľnosti vo výške
1 000 000 Kč s dĺžkou splatnosti 15 rokov:
Banka

Produkt

Mesačná splátka

Celková nákladovosť
hypotéky

ČS
ČSOB

Hypotéka v hotovosti České
spořitelny
ČSOB Americká hypotéka

8 609 Kč

1 586 619 Kč

9 794 Kč

1 812 640 Kč

GE

Americká hypotéka

9 551 Kč

1 763 764 Kč

Americká hypotéka

9 794 Kč

1 812 460 Kč

Americká hypotéka

9 391 Kč

1 739 622 Kč

KB

Úvěr Garant

n/a

n/a

Oberbank

n/a

n/a

9 713 Kč

1 788 064 Kč

UCB

Oberbank FlexiHypotéka
Americká hypotéka Univerzalneučelová
Hypoteční úvěr neúčelový

8 713 Kč

1 616 008 Kč

Volksbank

Americká hypotéka

8 713 Kč

1 616 968 Kč

Waldviertler
Sparkasse

“Americká“ hypotéka

9 131 Kč

1 616 387 Kč

Hypoteční
banka
LBBW

RB

Tabuľka č. 3: Výsledky kalkulácii nákladovosti amerických hypoték pre modelový príklad. Zdroj:
Zdroj: Tabuľky kalkulácie – elektronická príloha k práci. (Červenou farbou sú označené
najnákladnejšie hypotéky, zelenou najmenej nákladné hypotéky.)

Z výsledkov modelového príkladu možno usúdiť, že aj v prípade amerických hypoték
dochádza k značným výkyvom v nákladovosti hypoték jednotlivých bánk, avšak z dôvodu nižších
objemov úverov a kratšej doby splatnosti, nedosahujú tieto výkyvy až takých rozdielov ako je tu
u klasických hypotečných úverov. Akékoľvek analyzovanie nákladovosti amerických hypoték či už
z hľadiska komparácie alebo celkového zhodnotenia ponuky českých bánk je nutné mať na pamäti
fakt, že najzákladnejšie premenné výpočtov – úrokové sadzby boli dostupné iba v orientačných
hodnotách svojej spodnej hranice. Táto skutočnosť sa odráža v tom, že vypočítané nákladovosti
amerických hypoték môžu byť podhodnotené oproti skutočným nákladom, ktorým by potenciálni
klienti čelili.
S vedomím prítomnosti daných nedostatkov vo výpočtoch

nákladovosti možno

konštatovať, že klientovi, ktorý by mal záujem o 1 000 000 Kč (50 % hodnoty nehnuteľnosti) so
splatnosťou 15 rokov, by najvýhodnejšie požičala Česká spořitelna a hneď za ňou Unicreditbank,
pričom najviac by musel zaplatiť v ČSOB a Hypoteční banke. Aj v tomto prípade pre ČSOB platí, že
bola najvýhodnejšou bankou pri porovnávaní nákladovosti balíčkov a bežných účtov, z hľadiska
analyzovaných úverových produktov sa javí ale ako najmenej výhodná.
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ZÁVER:
Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť celkovú situáciu poplatkovej politiky bankového sektora
v Českej republike a kvantifikovať tak nákladovosť a výnosnosť bankových produktov pre
individuálnu klientelu. Podstata základnej tézy bola motivovaná cieľom potvrdiť či vyvrátiť
všeobecnú kritiku ohľadne výšky poplatkov, ako aj ponúknuť analytický nástroj, ktorý by
individuálnemu klientovi pomohol na základe jeho špecifických potrieb vybrať si najvýhodnejší
produkt z pléna ponúkaných depozitných a úverových produktov na českom trhu.
Je pravda, že kritika výšky bankových poplatkov na českom trhu je postavená na
oprávnených argumentoch týkajúcich sa vysokých spriemerovaných hodnôt poplatkov. Pri
obozretnosti klienta spočívajúcej v jeho motivácii minimalizovať svoje náklady či výnosy ústiacej do
detailnejšom pohľadu na jednotlivé produkty českého bankového trhu je možné dosiahnuť toho, že
podstata kritiky vysokých bankových poplatkov bude v jednotlivých prípadoch značne eliminovaná.
Z výpočtov nákladovosti modelových prípadov na princípe determinovania klientskych profilov pri
bežných účtoch a stanovenia príslušných modelových parametrov u úverových produktov vyplýva
nasledujúce:


Študent zaplatí za bežný účet mesačne priemerne 54 Kč. Keď si však otvorí účet v mBank
alebo ČSOB, zaplatí iba 0 Kč alebo 30 Kč (v tomto poradí).



Klienta zarábajúceho do 20 000 Kč mesačne bude stáť bežný účet, ktorý bol zhodnotený
ako najvýhodnejší z portfólia bánk, priemerne 103 Kč. Môže si však otvoriť účet v mBank,
kde zaplatí 30 Kč alebo v ČSOB prípadne u Poštovní spořitelny, kde ho to bude stáť 69 Kč.



Zarábajúci od 20 000 Kč do 35 000 Kč priemerne zaplatí 142 Kč, náklady si však môže znížiť
až na 65 Kč, ak si otvorí účet u mBank či na 98 Kč u Poštovní spořitelny.



Účet pre najsolventnejšiu klientelu s príjmom nad 35 000 Kč by stál 177 Kč, čo je priemerná
hodnota najvýhodnejších účtov jednotlivých bánk pre tento typ klientely. mBank však
ponúka účet zodpovedajúci požiadavkám danej klientely za 119 Kč a ČSOB za 130 Kč
mesačne.



Hypotečný úver na 3 000 000 Kč splácaný 30 rokov pri založení 70% nehnuteľnosti preplatí
klient v nominálnom vyjadrení priemerne o 2 470 074 Kč. Pokiaľ by si však vybral Účelovú
variabilní hypotéku v Raiffeisenbank zaplatil by navyše „iba“ 1 995 571 Kč.



Priemerná americká hypotéka zjednaná na 10 rokov vo výške 1 000 000 Kč a založením 50%
nehnuteľnosti sa predraží o 705 837 Kč, t.j. klient celkovo splatí 1 705 837 Kč. Pri výbere
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daného typu produktu u Českej spořitelny môže klient v porovnaní s priemerom ušetriť
takmer 120 000 Kč a zaplatiť „len“ 1 586 619 Kč.
Pokiaľ ide o výnosnosť depozitných vkladov, skutočnosť je nasledujúca:


Priemerný výnos sporiacich účtov českého bankového trhu pri vložení sumy 100 000 Kč na 2
roky je po zdanení 2 019 Kč. Najvýnosnejší sporiaci účet, ktorý sú ponúkaný Axa Bankou
však generuje výnos viac ako dvojnásobok priemerného výnosu vo výške 5 206 Kč.



Pri rovnakých vstupných podmienkach ponúkajú termínované vklady priemerný výnos
2 858 Kč, pričom pri uložení danej sumy na termínovaný účet v Banco Popolare môže klient
dosiahnuť výnos až 5 100 Kč.
Celkovo tak možno zhodnotenie výšky poplatkov a s tým súvisiacu nákladovosť a výnosnosť

českých bankových produktov skoncipovať tak, že z hľadiska akéhosi priemeru sú bankové poplatky
v Českej republike naozaj vysoké. Napriek tomu, iniciatíva klienta disponujúceho adekvátnou
finančnou gramotnosťou podnietená motívom maximalizácie svojho úžitku môže vďaka vhodnej
selekcii bankovej inštitúcie či konkrétneho produktu viesť k značnej úspore vynaložených
finančných prostriedkov na bankové služby či zvýšeniu bezrizikového výnosu jeho vkladov.
Prostriedkom k tejto vhodnej selekcii môže byť aj analytický kalkulačný nástroj vytvorený ako súčasť
tejto práce.
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PRÍLOHA A
Prehľad vývoja bankového trhu z hľadiska počtu bánk v rokoch 2000-2009

Rok

Počet
bank v
danom
roku

Zmeny v danom roku

2000

40

Zlúčenie Erste Bank Sparkassen a České spořitelny.
Ukončenie činnosti Banky Haná.

2001

38

Zlúčenie HypoVereinsbank CZ a Bank Austria Creditanstalt do HVB Bank Czech Republic a.s.
Transformácia vtedajšej Konsolidační banky na Českú konsolidační agentúru

2002

37

Koniec dvojročnej nútenej správy v IP banke.
Ukončenie činnosti pobočky Societe Generale - aktivity prebraté pod správu Komerční banky, a.s.
Udelenie licencie spoločnosti Wüstenrot hypoteční banka, a.s.

2003

35

2004

35

2005

36

2006

37

2007

37

2008

37

2009

39

Odobranie licencie spoločnosti Union banka, a.s. a spoločnosti Plzeňská banka, a.s.
Zmeny v názvoch niektorých bánk:
Credit Lyonnais Bank Praha premenovaná na CALYON
BANK CZECH REPUBLIC.
Interbanka premenovaná na BAWAG Bank CZ.
První městská banka premenovaná na PPF banku.
Sparkasse Mühlviertel-West bola prevzatá Oberbankou a premenovaná na Oberbank AG, pobočka
Česká republika.
Dresdner Bank CZ zmenila názov na BAWAG International Bank CZ.
Zlúčenie BAWAG Bank CZ a BAWAG International Bank CZ do BAWAG Bank CZ.
CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s. transformovaná na pobočku zahraničnej banky CALYON S.A.,
organizační složka.
Vstúpenie PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich na trh.
Vstúpenie Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika na český trh.
Na trh vstupuje Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch.
Českomoravská hypoteční banka premenovaná na Hypoteční banku.
Zlúčenie HVB Bank Czech Republic, a. s., so Živnostenskou bankou za vzniku UniCredit Bank Czech
Republic, a. s.
Na trh vstupuje Banco Popolare Česká republika a ujíma sa IC Banky, a. s.
BRE Bank S.A. Vstupuje na český trh a vystupuje pod značkou mBank.
Citibank, a. s. bola transformovaná na pobočku zahraničnej banky Citibank Europe plc.
Fúzia mezi Raiffeisenbank a. s. a eBanka, a. s., pričom vzniká Raiffeisenbank.
Fúzia subjektov HYPO stavební spořitelna a Raiffeisen stavební spořitelna, pričom HYPO stavební
spořitelna zaniká.
LBBW Bank CZ dosahuje kvalifikovanú účasť v BAWAG Bank CZ, a. s., a tým začína pôsobiť na českom
trhu.
Konzorcium bánk združených v RFS Holdings B.V. získalo väčšinový podiel vvABN AMRO Bank N.V.
a banka bola premenovaná na The Royal Bank of Scotland N.V.
Spustenie bankovej činnosti v ČR finančnou skupinou AXA pod obchodným názvom AXA Bank Europe,
organizační složka.
Banka Medzinárodní spolupráce premenovaná na Evropsko-ruskú banka, a.s.
Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika získala licenciu na poskytovanie bankových služieb.
Saxo Bank A/S, organizační složka vstupuje na český trh.
Straumur-Burdaras Investment Bank hf - organizační složka - banka v moratoriu – ukončenie činnosti.

Zdroj: ČNB: Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem 2000-2008,
Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

PRÍLOHA B
Dotazník naprogramovaný za účelom determinácie klientských profilov pre analýzu balíčkov a bežných
účtov
Dovoľujem si obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka za účelom vypracovania bakalárskej práce na tému Výnosnosť a
nákladovosť bankových produktov. Cieľom tohto dotazníka je zistiť profily individuálnych klientov bankových inštitúcii a následne
ich orientačne rozdeliť do skupín podľa potrieb a frekvencie využívania bankových služieb. Výsledkom spracovania tohto
dotazníkového výskumu a analýzy výnosnosti a nákladovosti bankových produktov by malo byť zistenie, ktoré finančné produkty
sú najvýhodnejšie pre daný typ klientely a aká je ich celková nákladnosť, resp. výnosnosť. Niektoré otázky sa môžu zdať osobné hlavne tá ohľadne výšky príjmu, ale táto otázka je dôležitá z hľadiska zaradenia do príjmovej skupiny a následného výpočtu
potrieb danej príjmovej skupiny. Samozrejme, dotazník je naprogramovaný anonymne a všetky údaje budú spracované
hromadne.
Veľmi pekne ďakujem za ochotu vyplniť tento dotazník.

1.Využívate k bežnému účtu v banke mesačný výpis poštou alebo elektronicky?
1. Poštou
2. Elektronicky
3. Aj poštou aj elektronicky
2.Používate k bežnému účtu platobnú kartu?
1. Áno, používam elektronickú platobnú kartu
2. Áno, používam embossovanú platobnú kartu
3. Áno, používam aj elektronickú aj embossovanú kartu
4. Používam zlatú embossovonú kartu
5. Nepoužívam žiadnu kartu

3. Máte k platobnej karte zriadené nasledujúce druhy poistenia?

Cestovné poistenie
Poistenie proti zneužitiu karty

Áno
❏
❏

Nie
❏
❏

Áno
❏
❏
❏

Nie
❏
❏
❏

4.Využívate k bežnému účtu nasledujúce elektronické kanály?

Internetové bankovníctvo
Telefónne bankovníctvo
Mobilné/GSM bankovníctvo
5. Využívate kontokorent (možnosť prečerpať účet do mínusu) k bežnému účtu?
1. Áno
2. Nie
6. Koľkokrát mesačne využívate nasledujúce služby:

Počet výberov z bankomatu banky, v ktorej máte účet?
Počet výberov z bankomatu banky, v ktorej nemáte účet?
Počet platieb prichádza každý mesiac na Váš bežný účet?
Počet odchádzajúcich platieb zadaných cez internetové
bankovníctvo
Počet odchádzajúcich platieb zadaných na pobočke banky
Počet odchádzajúcich platieb na základe trvalého
príkazu/INKASA

0
❏
❏
❏
❏

1
❏
❏
❏
❏

2-3
❏
❏
❏
❏

4-5
❏
❏
❏
❏

6 a viac
❏
❏
❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

7.Ste študent/ka denného štúdia alebo pracujúci ? (pracujúci študenti denného štúdia uvádzajú status študenta)
1. Som študent/ka
2. Som pracujúci

8.Aký je váš mesačný príjem?
1. Do 20 000 Kč
2. Od 20 000 Kč do 35 000 Kč
3. Od 35 000 Kč do 50 000 Kč
4. Nad 50 000 Kč
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Podľa štúdie zverejnenej v septembri 2009 Európskou komisiou, Česká republika má siedme
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Struktura BP:
Abstrakt
Cieľom tejto práce je analýza nákladovosti a výnosnosti bankových produktov na českom trhu
z pohľadu klienta zo segmentu „občané“ podložená charakteristikou fungovania bankového
sektora v ČR. Problematika nákladovosti a výnosnosti bankových produktov je koncipovaná v
zmysle otázky klienta s priemernou finančnou gramotnosťou, t.j.: „Koľko v skutočnosti
zaplatím, keď si zoberiem úver X od banky Y?“ / “Koľko našetrím, keď budem ukladať
peniaze na účet Z v banke W?“ Samotná analýza sa opiera o komplexný výpočet budúcej
hodnoty finančných tokov s ohľadom na príslušnú úrokovú mieru a celkové plénum
bankových poplatkov prislúchajúceho danému produktu. Výsledkom analýzy je teda
jednoduchý prehľad komparatívneho charakteru o „relatívnej výhodnosti“ jednotlivých
bankových produktoch na českom trhu.

Osnova:
1. Charakteristika bankového sektoru v Českej republike
a. Vývoj bankového sektora za posledných 10 rokov, hlavné faktory vplývajúce
na jeho vývoj
b. Deskripcia súčasnej situácie v súvislosti s charakterom ziskovosti
a poplatkovými politikami českých bánk
c. Finančná gramotnosť českého obyvateľstva
2. Výnosnosť depozitných, sporiacich a investičných produktov z pohľadu spotrebiteľa
a. Charakteristika ponuky príslušných produktov na českom trhu
b. Analýza a výpočet výnosnosti
3. Nákladovosť úverových a hypotečných produktov z pohľadu spotrebiteľa
a. Charakteristika ponuky príslušných produktov na českom trhu
b. Analýza a výpočet nákladovosti
4. Výsledky analýzy, komparácia výnosnosti a nákladovosti jednotlivých produktov
5. Záver
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