
POLOŽKA SOU�ASNÁ CENA NOVÁ CENA 
1. Platební styk 

Bezhotovostní platební styk 
P�evzetí platebního p�íkazu poštou 8 15/40 *) 
P�evzetí platebního p�íkazu prost�ednictvím sb�rného boxu 8 15/40 *) 
P�evzetí platebního p�íkazu na p�epážce 8 15/40 *) 
Zpracování platebního p�íkazu na p�epážce (okamžit� po p�evzetí) 45+8 55 
Provedení zrychleného p�íkazu k úhrad� p�es clearingové centrum jinak než 
prost�ednictvím služby p�ímého bankovnictví 

200+8 125 

Zm�na / zrušení trvalého p�íkazu / souhlasu s inkasem z podn�tu klienta provedená 
na pobo�ce 

30 55 

Platba poštovní poukázkou typu B 8 + cena dle ceníku 
�eské pošty 

15 + cena dle ceníku 
�eské pošty 

Prodej cizí m�ny nad 10.000,- K� zdarma 1% min 50 
Hotovostní operace – ú�ty vedené v �eské m�n� 

Vklad mincí na ú�et do 100 ks 50 ks zdarma zdarma 
Vklad mincí na ú�et od 101 ks 51 ks 1% min 100 2% min 125 
Vklad hotovosti na ú�ty vedené u jiných bank v �R 2% min 100 2% min 125 
Vklad hotovosti na p�epážce provedený t�etí osobou  45 65 
Výb�r hotovosti dokladem  na p�epážce 45 (resp. 15) 65 
Vým�na bankovek nebo mincí do 100 ks  50 ks zdarma zdarma 
Vým�na bankovek nebo mincí od 101 ks  51 ks 2% min 100 2% min 125 
Vym��ení náhrady za necelou bankovku (K�), je-li její p�edložený zbytek menší než 
3/4 p�vodní plochy bankovky (za jeden kus) 

10 15 

Hotovostní operace (ú�etní položka) 8 zdarma 
Hotovostní operace – ú�ty vedené v cizí m�n� 

Vklady K� 1%, min 30  1%, min 40 
Vklad bankovek cizí m�ny zdarma zdarma 
vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2) 20% min 50 20% min 125 
vklad bankovek cizí m�ny v prekluzi 10% min 50 20%, min 125 
Výb�ry K� 2% min 50 2%, min 40 
Výb�ry cizí m�ny 30 0,15% min 40 
Hotovostní operace (ú�etní položka) 8 zdarma 

Hotovostní operace – ú�ty vedené v �eské i cizí m�n� 
Zpracování vkladu hotovosti nad 0,5mil K� 0,05% z vkládané 

�ástky, max. 2000  
0,15% z vkládané 

�ástky 
odvod hotovosti prost�ednictvím no�ního trezoru  na b�žný ú�et klienta vedený u 
�eské spo�itelny a.s.  – m�sí�ní paušál za využívání služby no�ního trezoru 

individuáln�  
1.200,- až  

1.800,- ro�n� (za 
t�etí a další kazetu 

500,- až 1.800) 

400 

odvod hotovosti prost�ednictvím  no�ního trezoru  na b�žný ú�et klienta vedený u 
�eské spo�itelny a.s.  – za každou vloženou kazetu nebo vložený obal 

30 30 

odvod hotovosti prost�ednictvím uzav�ených obal� – za jeden odvod 90 0,07% z vkládané 
�ástky 

2. Sporožirové ú�ty, B�žné ú�ty v cizí m�n� pro soukromou klientelu 
Vedení ú�tu cena po slev� pro klienty se sjednanou službou p�ímého bankovnictví 
(m�sí�n�) 

zdarma 20 

3. P�ímé bankovnictví 
P�evzetí platebního p�íkazu prost�ednictvím SERVIS 24 Telebanking – telefonní 
banké� 

3,5 15 

Provedení zrychleného p�íkazu k úhrad� p�es clearingové centrum prost�ednictvím 
služby p�ímého bankovnictví 

200+3,5 125 

Zaslání potvrzení transakce, vý�tu z historie transakcí, detailu ú�tu �i výsledku 
simulace stavebního spo�ení – poštou 

15 + poštovné 25 + poštovné 

P�ímé bankovnictví – režim vyššího zabezpe�ení 
�ipová karta 320/kus 350/kus 
Klientský certifikát s platností na 1 rok – vygenerování 320 350 
Klientský certifikát s platností na 1 rok – obnova v termínu 320 350 
Klientský certifikát s platností na 1 rok – obnova po termínu 420 450 

P�ímé bankovnictví – @FAKTURA 24 
Vým�na obchodních dokument� - podpora a údržba za p�ipojení do ú�etního systému 
(m�sí�n�) – odvíjí se od po�tu obchodních partner� 

  

1 zdarma zdarma 
2 – 5 300 2 za každou 

transakci, max. 300 
6 – 25 800 2 za každou 

transakci, max. 800 



26 – 100 1900 2 za každou 
transakci, max. 1900 

101 – 250 2500 2 za každou 
transakci, max. 2500 

250 a více 2900 2 za každou 
transakci, max. 2900 

P�ímé bankovnictví – MultiCash 
M�sí�ní poplatek 200 za první a 

druhý napojený 
ú�et, další ú�ty 

zdarma 

400 

4. Platební karty 
P�evzetí platebního p�íkazu prost�ednictvím bankomatu �S 5 6 
Výb�r hotovosti kreditní kartou z bankomatu �S 4 6 
Výb�r hotovosti na p�epážkách �S, z mimospo�itelních bankomat� nebo na výplatních 
místech v rámci �R (všechny typy karet) 

25+0,5% 40 

Výb�r hotovosti mezinárodní kartou z bankomatu nebo na výplatních místech 
v zahrani�í 

100+0,5% 125 

Výb�r hotovosti kreditní, charge, p�edplacenou kartou z bankomatu kterékoli banky 
v rámci finan�ní skupiny Erste group 

100+0,5% 6 

Cash back - výb�r hotovosti p�i platb� kartou u obchodníka 4 6 
Zaslání mezinárodní platební karty do zahrani�í prost�ednictvím kurýrní služby 2100 k cen� karty 3000 k cen� karty 
Vydání náhradní karty v zahrani�í s omezenou platností (Emergency karta) 2500 3000 
Výplata náhradní hotovosti v zahrani�í (Emergency Cash Advance) 1500 3000 
Vyrobení náhradní karty – elektronická karty, Chytrá karta �eské spo�itelny p�i 
dodate�ném sjednání služby Slevový program Sphere Card 

100 200 

Mimo�ádný výpis z kartového ú�tu na žádost klienta 30 30 + poštovné 
Nedodržení data splatnosti – kreditní karta  Kredit + zdarma 250 

*) cena za p�evzetí platebního p�íkazu prost�ednictvím sb�rného boxu, pošty a p�epážky bude od 1. zá�í 2010 15,- K�. Od 1. dubna 2011 
dojde k rozd�lení ceny v závislosti na formulá�i, na n�mž bude platební p�íkaz podán. Cena za p�íkaz podaný na standardním formulá�i 
bude nadále 15,- K�, cena za p�íkaz na nestandardním formulá�i bude 40,- K�. 
 


