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20) Bankovnictví 
Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní 
bankovní operace, Finanční produkty – vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních operací, bonita klienta. 
Bankovní služby, internetové bankovnictví. Tuzemský a zahraniční platební styk. Platební nástroje.  
 
Banky a jejich služby jsou součástí finančního trhu. Základem finančního systému tržní ekonomiky je bankovní 
soustava. Ta se skládá z centrální banky a velkého počtu  komerčních  bank  a  dalších  specializovaných  
finančních  institucí  (např. leasingové společnosti).   
 
BANKOVNÍ SOUSTAVA  
= od roku 1990 dvoustupňová :  
1. stupeň → ČNB – působí jako centrální banka, nepodnikatelský subjekt, státní instituce  
2. stupeň → všechny komerční banky – obchodní banky (jsou to podnikatelské subjekty) 
 
ČNB:  
- vznik 1993, sídlo v Praze  
- nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada v čele s guvernérem (Miroslav Singer)  
- je nepodnikatelský subjekt, státní instituce, je zřízena vládou, její postavení je ale na vládě nezávislé. 
  
Úkoly ČNB:  
- určuje vnitřní a vnější měnovou politiku státu,  
- vydává (emituje) bankovky a mince, 
- řídí peněžní oběh (sleduje množství peněz v oběhu), platební styk a zúčtování bank,  
- spravuje měnové rezervy státu ve zlatě a devizách,   
- poskytuje bankám úvěry a ukládá jejich depozita (banka bank),  
- vede účty státního rozpočtu,  
- obchoduje s CP (především státními),   
- je vrcholnou institucí bankovního dozoru. 
  
Nástroje CB:  
- diskontní sazba: úroková sazba, za kterou mohou obchodní banky ČR ukládat přes noc (overnight, O/N) u CB 
dočasně volné peníze. Minimální objem je 10 mil. Kč. Od 2. 11. 2012 je ve výši 0,05 %.  
- repo sazba: úroková sazba, když CB přijímá od komerčních bank přebytečné peníze a na oplátku jim poskytuje 
CP. Po uplynutí splatnosti CB jako dlužník vrátí obchodní bance hotovost a ta vrátí CB poskytnuté CP. Základní 
doba trvání těchto operací je 14 dní (2 týdenní, 2T repo sazba). Nepřímo ovlivňuje výši úroků pro podnikatelskou 
sféru. Pokud chce CB podporovat rozvoj podnikání, tak repo sazbu sníží. Od 2. 11. 2012  je ve výši 0,05 %.  
- lombardní sazba: při operacích, kdy si KB půjčují likviditu od CB (přes noc), jako zástavu dávají své CP. KB pak 
zaplatí CB úrok. V současné době je využívána minimálně. Od 2. 11. 2012 je ve výši 0,25 %.  
- povinné minimální rezervy: CB předepisuje bankám, že si u ní musí uložit 2 % z vkladů. Jsou úročeny 2T repo 
sazbou. Slouží jako jistota při útoku na banku (+ stavební spořitelny).  
- operace na volném trhu: CB prodává nebo nakupuje státní pokladniční poukázky na volném peněžním trhu, s 
cílem usměrňovat vývoj úrokových sazeb.   
 

OBCHODNÍ BANKY 
Jako banka mohou v ČR působit pouze akciové společnosti, které k této činnosti získaly licenci od ČNB. Minimální 
výše základního kapitálu pro založení banky je 500 mil. Kč. Cílem těchto bank je dosažení zisku – jsou to 
podnikatelské subjekty.  Jejich zisk je dán rozdílem mezi úroky přijatými z úvěrů a úroky vyplacenými vkladatelům. 
Dalším významným příjmem bank jsou různé poplatky za služby.  
 
Obchodní banky (komerční banky) vykonávají 3 typy operací:     
1) Aktivní – poskytování úvěrů  
2) Pasivní – přijímání vkladů a úvěrů příp. emisí vlastních akcií  
3) Zprostředkovatelské – převody bankovních či depozitních peněz z účtu na účet a různé další služby zákazníkům.  
  
PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: představují pro banku náklady. Banka přijímá vklady, je v dlužnické pozici:  
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a) netermínované (vklady na viděnou): klient může svůj vklad kdykoliv vybrat, je úročen velmi nízkým procentem. 
Např. běžné účty – slouží především k provádění platebního styku. 
b)spořící účet: slouží pro ukládání prostředků, které jsou lépe úročeny než na běžném účtu. Disponování s nimi 
nebo výběr ale bývá omezen např. výpovědní lhůtou.  
c) vkladní knížky: slouží k ukládání prostředků, také mohou mít výpovědní lhůtu. 
b) termínované vklady: na pevný termín nebo s výpovědní lhůtou. Je úročen vyšším procentem.  
  
Běžné účty jsou: 
a) korunové – vedené v Kč, 
b) devizové – vedené v cizí měně 
 
Pojištění vkladů: 
Pro zvýšení bezpečnosti vkladů je zřízen Fond pojištění vkladů, který je tvořen povinnými příspěvky bank. 
Pojištěny jsou vklady FO a PO vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české 
nebo cizí měně, včetně úroků. Náhrada vkladů se poskytuje do 100 % jejich výše. Maximální výše náhrady je 100 
000 EUR na jednoho klienta. Náhrady za devizové vklady jsou vypláceny v české měně. 
 
AKTIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: banka poskytuje úvěry, vystupuje jako věřitel.  
 Banka sleduje dva cíle: výnosnost úvěru a návratnost úvěru  
  
Druhy úvěrů:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhy bankovních úvěrů: 

 kontokorentní: kombinace běžného účtu s možností čerpat krd úvěr do výše úvěrového limitu 
stanoveného ve smlouvě.  

 eskontní: souvisí s eskontem (odkupem) směnky od klienta před dobou splatnosti bankou. Nesplatí-li 
dlužník bance směnku v termínu splatnosti, žádá banka úhradu od klienta, který směnku prodal, 

 revolvingový: banka umožní klientovi opakované čerpání úvěru. Podmínkou je splacení předešlé půjčky, 

 lombardní: úvěr jištěný zástavou movité věci (CP, zboží,...)  

 hypoteční: jištěný hypotékou (zástavou nemovitosti)  

 spotřební půjčky občanům  

 kreditní karty: druh platební karty, se kterou je spojeno čerpání úvěru do povoleného limitu. Slouží k 
výběru peněz z bankomatu nebo k placení u obchodníků. Jsou spojeny s bankovním účtem.  

 Americká hypotéka: neúčelový úvěr spojený se zástavou nemovitosti. Výhodou je nižší úrok než při 
spotřebním úvěru, nevýhodou je nutnost zástavy nemovitosti. 

 
Postup při zřízení bankovního úvěru 
Úvěr je možné zřídit na základě žádosti na pobočce banky nebo přes internet pomocí formuláře, pokud banka tuto 
možnost nabízí. V případě že máte u banky zřízen účet, bude vyřízení úvěru snazší. V písemné žádosti klient uvede 
své identifikační údaje, účel a výši úvěru, na jakou dobu bude poskytnut, výši a počet splátek, způsob a termíny 
splácení, způsob zajištění. Přiloží potvrzení o příjmech. Banka klienta prověří v registru dlužníků, prostuduje 
dodané dokumenty a rozhodne o poskytnutí/neposkytnutí úvěru. Pokud banka úvěr schválí, zašle (předá) 
klientovi vyhotovenou smlouvu. Ten si ji prostuduje a v případě souhlasu podepíše.  
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Než banka poskytne úvěr, prověřuje si: bonitu klienta = schopnost a ochota dostát svým závazkům, majetkové 
poměry žadatele. U podnikatelských úvěrů požaduje podnikatelský záměr = nač si bere úvěr.  
 
Banka požaduje tyto záruky: zástavy nemovitostí, zástavy movitosti (CP, stroje, zásoby,...), ručitelé, vinkulace 
vkladu (zablokování vkladu dlužníka na účtu ve prospěch věřitele pro případ nesplacení úvěru)  
 
 Zásady bankovních operací:  
a) zásada bankovní likvidity (nepůjčí všechny peníze. Min. rezervy)  
b) zásada bankovní ziskovosti - vyhnout se riziku 
c) zásada bankovní jistoty (bezpečnosti) – analýza bonity klienta, goodwill.  
  
Zásada bankovní ziskovosti: cílem je dosažení zisku  
Výnosy banky:  
- přijaté úroky z poskytnutých úvěrů  
- výnosové úroky z vkladů banky u jiných peněžních ústavů  
- výnosy z investic do CP  
- přijaté provize a poplatky  
- ostatní výnosy (např. z kurzových rozdílů)  
Náklady banky:  
- vyplacené úroky z přijatých vkladů  
- placené poplatky a provize   
- vyplacené prémie a výhry  
- odpisy, materiálové náklady, mzdové náklady, atd.   
V – N = HV   V > N = zisk   V < N = ztráta  
  
BANKOVNÍ SLUŽBY:  
a) zakládání a vedení účtu (běžný, termínovaný, devizový)  
b) bezhotovostní platební styk (tuzemský, zahraniční) 
c) platební karty  
d) šeky  
e) směnárenská činnost – výměna valut a deviz v aktuálním kurzu  
f) bezpečnostní schránky a ukládání cenností  
g) poradenské služby  
h) internet banking  
 

FINANČNÍ PRODUKTY 
1) VKLADOVÉ: běžné účty, debetní karty 
2) ÚVĚROVÉ: bankovní úvěry, leasing, hypotéka, úvěr ze stavebního spoření, kreditní karty, dluhopisy 
3) SPOŘÍCÍ: spořicí účty, termínované účty, stavební spoření, vkladní knížky, důchodové spoření 
 
BANKOVNÍ ÚČET:  
Bankovní účet je účet v bance, vedený v Kč nebo cizí měně a založený písemnou smlouvou o zřízení a vedení 
běžného účtu, mezi bankou a jejím klientem. Bankovní účet je základním finančním produktem, který nabízejí 
všechny obchodní banky. Jeho základním účelem je správa osobních (firemních) financí.  
K bankovnímu účtu jsou často nabízeny další služby: platební karty, internetbanking, kontokorent, spořicí účet, 
cestovní pojištění, cestovní šeky, aj.  
Vklad peněz na účet: v hotovosti na přepážce banky, převodem z jiného účtu.  
Výběr peněz z účtu: výběr hotovosti z bankomatu, na přepážce banky, platba kartou při nákupu, bezhotovostní 
převod na jiný účet, cashback. 
Obsluha bankovního účtu je prováděna nejčastěji: platby kartou, příkazy k úhradě, příkazy k inkasu, SIPO, aj.   
 
Zřízení bankovního účtu 
Základní podmínkou je dosažení věku 18 let. Studentský účet je možné uzavřít od 15 let s přítomností zákonného 
zástupce.  Zřízení bankovního účtu je bezplatné a na počkání. Klient musí složit počáteční vklad stanovený bankou. 
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Fyzické osoby předkládají:  
- dva doklady totožnosti, např. občanský a řidičský průkaz (občan ČR) 
- cestovní pas + další doklad (v případě cizinců) 
Právnické osoby předkládají: 
- výpis z OR + občanský průkaz (v případě firmy) 
- živnostenský list, koncesní listinu + občanský průkaz (podnikající FO) 
 
Smlouva o zřízení bankovního účtu obsahuje: 

 identifikace majitele účtu: u FO jméno, bydliště, datum narození,  
 měna, ve které je účet veden, 
 úroková sazba, 
 osoby oprávněné disponovat s prostředky na účtu, 
 způsob předávání zpráv o pohybech na účtu (výpisy z účtu), 
 způsob úhrady poplatků za vedení účtu a služby s tím spojené, 

další: internetbanking, karty, atd. 
Součástí smlouvy je podpisový vzor. 
 
Běžný účet je úročený sazbou, kterou vyhlašuje konkrétní banka – tato úroková sazba je výrazně nižší než u 
ostatních vkladů a nepokrývá inflaci. Běžný účet se tedy nehodí k běžnému spoření. Úroky z běžného účtu navíc 
podléhají zdanění srážkovou daní 15 %. Za vedení běžného účtu a služby s tím spojené platíme bance nemalé 
poplatky, které se stávají terčem kritiky, např. za vedení účtu, za vklad nebo výběr hotovosti na přepážce, za 
příchozí a odchozí platby, za výběr z vlastního a cizího bankomatu, atd.  
Studentský účet: podmínky pro založení se liší podle stupně studia a věku klienta. Banky také vyžadují doložení 
potvrzení o prezenčním studiu nebo studentský průkaz (studenti nad 19 let věku). Potvrzení o studiu je často 
nutné dokládat opakovaně (např. po roce studia). Při založení účtu klient skládá počáteční vklad ve výši stokorun.  
Spořicí účet slouží ke krátkodobému uložení a zhodnocení peněz. Výhodou spořicího účtu oproti běžnému účtu je 
vyšší úročení vkladů. Toto úročení ale často ochrání pouze proti inflaci.  
Termínovaný účet slouží pro uložení peněz, které nepotřebujeme mít okamžitě k dispozici. Termínované vklady 
nabízejí vyšší zúročení (ve srovnání s běžným nebo spořicím účtem) ale jsou vázány  dobou, po kterou se peníze 
nesmí vybrat. Při předčasném výběru zaplatíme sankční poplatky.   
Vkladní knížka je nejstarším spořícím produktem, který v současné době ustupuje díky nabídce výhodnějšího 
úročení spořících nebo termínovaných účtů. Jsou dokumentem o přijatém peněžním vkladu nebo výběru 
hotovosti a připsaných úrocích. Jsou vydávány výhradně na jméno. 
 

PLATEBNÍ NÁSTROJE 
Hotovostní platební styk 

• Bankovky a mince 
• Šeky 
• Poštovní poukázky 

Bezhotovostní platební styk 
• Platební karty 
• Hladké platy (bankovní převody) 
• Šeky 
• Směnky 
• Dokumentární inkaso 
• Dokumentární akreditiv 

 
Platební karty: vydávají nejčastěji banky a slouží jako platební prostředek při úhradě zboží a služeb, k výběru 
hotovosti z bankomatu.  
Druhy platebních karet 
1) dle způsobu zúčtování:  

• debetní: s jejich pomocí lze čerpat peníze uložené na bankovním účtu do výše jejich zůstatku. Pokud je 
zřízen kontokorent, pak do výše minusového limitu.  
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• kreditní: s jejich pomocí lze čerpat úvěr. Jedná se o revolvingový úvěr, s každou splacenou částkou se opět 
úvěrový limit obnovuje. Při splacení celé částky ve stanoveném čase (většinou 45 dní) se neplatí úroky. 
Pokud není celý úvěr splacen v dohodnuté době, platí se zde vysoké úroky.  

• nákupní úvěrové karty: vydávají je nebankovní instituce, např. OK karta, YES karta, apod.  
2) dle potisku:  

• elektronické karty (neembosované karty): běžná elektronická karta sloužící k výběru z bankomatů a pro 
platby u obchodníků vybavených platebním terminálem. Pro uskutečnění transakce musíte zadat PIN.  

• embosované karty: je karta s tzv. reliéfním písmem (číslo karty a jméno majitele karty hmatatelně 
vystupuje z karty). Můžeme platit i u obchodníků, kteří nemají platební terminál ale jen tzv. inprinter – 
mechanický snímač, který otiskne údaje z karty na papírovou účtenku, na kterou svým podpisem 
potvrdíme platbu. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu.  

3) dle asociací: např. 
• MasterCard  
• VISA 
• AMEX (American Expres) 

 
Co dělat v případě ztráty nebo zcizení platební karty: 
Blokace karty: u elektronických karet, stačí zavolat do banky a ta zablokuje danou platební kartu (dočasně nebo 
trvale). Poplatek za blokaci karty se pohybuje v řádu stokorun.  
Stoplistace: u embosovaných karet, znamená to trvalé a nevratné zrušení práva použití platební karty. Je zde vyšší 
poplatek, obvykle 2 000 Kč. 
 

PLATEBNÍ STYK 
Platební styk patří mezi základní funkce banky. Banky platební styk poskytují fyzickým i právnickým osobám. 
Upraven zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. 
a) podle teritoria: tuzemský nebo zahraniční 
b) podle podoby: hotovostní nebo bezhotovostní 
 
Tuzemský hotovostní platební styk probíhá prostřednictvím hotových peněz (bankovek a mincí) mezi kupujícím a 
prodávajícím (z ruky do ruky), nebo prostřednictvím banky nebo pošty. V případě bankovních hotovostních 
operací se jedná o přijímání vkladů nebo naopak výplaty hotovostí z účtů klientů na pokladní přepážce banky.  
Nejčastějšími nástroji hotovostního platebního styku jsou příjmové a výdajové pokladní doklady, pokladní 
složenky, stvrzenky, paragony a poštovní poukázky typu A, B, C, D.  
Výhody: nejjednodušší forma placení, jistota zaplacení, peníze máme stále k dispozici. 
Nevýhody: časově náročné, málo bezpečné (ztráta peněz, padělky), nákladné, nutnost přepočítávání částek. 
 
Poštovní poukázky 

• typ A: slouží k poslání peněz na účet adresáta. Obvykle ji dostává občan, když musí zaplatit nějaké firmě, 
např. za provedené služby, pojistné, atd.  

• typ B: slouží k výplatě peněz v hotovosti adresátovi. Organizace platí ze svého účtu občanům, např. 
sociální dávky, důchody, atd.  

• typ C: slouží k poslání peněz v hotovosti od odesílatele k adresátovi. Při platbách mezi občany. Např. pošlu 
dceři peníze, které ji budou vyplaceny v hotovosti na poště.  

• typ D: slouží k telegrafickému poslání peněz (peníze dostane adresát ještě týž den). 
• typ G: slouží k úhradě daní a sociálního a zdravotního pojištění.  

 
Tuzemský bezhotovostní platební styk (hladký plat) probíhá převodem z bankovního účtu plátce na bankovní 
účet příjemce platby. Bezhotovostní platební styk probíhá jednak na základě příkazu k inkasu: příjemce dává 
příkaz své bance, aby prostřednictvím banky plátce zinkasovala peníze z účtu plátce. Plátce s tím musí souhlasit a 
dát své bance svolení s inkasem. Takto platíme např. faktury za telefon, elektřinu, plyn, nájem, platby za zboží a 
služby. Příkaz k inkasu obsahuje buď konkrétní částku, nebo maximální limit v Kč a datum inkasa.  
Dalším způsobem je příkaz k úhradě: majitel účtu chce provést platbu z jeho účtu ve prospěch jiného účtu (v 
kterékoliv bance). Příkaz k úhradě dělíme na: 

• jednorázový – slouží k jednomu převodu jen na jeden účet 
• hromadný – slouží k více převodům různým příjemcům 
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• trvalý – slouží k opakujícím se platbám stejnému příjemci (např. platby pojistného, nájem, úvěry, atd.) 
Výhody: bezpečné, časově nenáročné, finančně nenákladné,.. 
Nevýhody: nejistota, zda odběratel zaplatí,... 
 

SIPO: Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva. Jde o souhrn plateb, které probíhají pravidelně, ale na různou 
částku. Česká pošta vám přidělí spojovací číslo SIPO a vy si dohodnete jednotlivé platby s dodavatelskými 
organizacemi, kterým toto číslo sdělíte (např. elektřina, plyn, telefon, nájemné, pojistné, atd.). Pokud chcete tyto 
platby platit přímo z účtu, tak si dohodnete platby s vaší bankou.  

Zahraniční platební styk 
 Bezhotovostní zahraniční platby jsou platby, při kterých převádíte peníze v cizí měně nebo v Kč na účet 
v zahraniční bance nebo jsou na váš účet připsány peníze ze zahraničí. Tyto platby jsou prováděny na základě 
příkazu k úhradě nebo příkazu k inkasu.  
 
Kurzovní lístek obsahuje souhrn devizových a valutových kurzů vybraných zahraničních měn používaných danou 
bankou, nebo jiného subjektu, který se zabývá výměnou peněz.  
Kurzy jsou v kurzovním lístku uváděny z pohledu banky. Tzn., že kurz nákup znamená kurz, za který banka od 
klienta cizí měnu nakupuje a současně prodává Kč. U každé měny je uveden počet jednotek (množství) cizí měny, 
množství Kč je určen kurzem na kurzovním lístku. Kurz nákup je vždy nižší, rozdíl umožní bance hradit náklady 
spojené se směnou peněz a vytvářet zisk. Pří výměně peněz si banky (směnárny) často účtují také poplatky za 
výměnu.  
Např.  
a) pan Cestovatel nakupuje 1 000 HUF v hotovosti a zaplatí 92,50 CZK. Banka použije kurz valuta prodej.  
b) paní Šetrná převádí 1 000 EUR z devizového účtu vedeného v EUR na účet vedený v CZK a inkasuje 23 865 Kč. 
Banka použije kurz deviza nákup.  
 
Valuty se nakupují a prodávají ve směnárnách. Vyměňují ale pouze bankovky, ne mince.  
 


