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Ceník pro Běžný účet v české měně
1. Cena za vedení, produkty a služby k Běžnému účtu v české měně
2. Úroková sazba
3. Výpisy k běžnému účtu v české měně
4. Obecné položky
1. CENA ZA VEDENÍ, PRODUKTY A SLUŽBY K BĚŽNÉMU ÚČTU V ČESKÉ MĚNĚ
1.1 Vedení účtu
Se sjednanou službou přimeho bankovnictvi (S24 a B24; tj. neplatí pro George)

měsíčně

45 Kč
(+ cena za S24: 100 Kč měsíčně)
(+ cena za B24: 200 Kč měsíčně)

Se sjednanou službou George

měsíčně

75 Kč
(+ cena za George: zdarma)

Bez sjednané služby přímého bankovnictví

měsíčně

75 Kč

Pro klienty veřejného sektoru

měsíčně

40 Kč

Pro půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

zdarma

Investiční účet

zdarma

Speciální běžné účty na základě rámcové smlouvy
Účty pro notářskou úschovu, Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní
prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii – úročené účty (cena účtována vždy
při zbilancování za žádost klienta*)

290 Kč

Účty pro notářskou úschovu, Účty pro realitní zprostředkovatele, Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním
exekutorem a pro peněžní prostředkypřijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii – neúročené účty

zdarma

Účty pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce – neúročené účty

zdarma

měsíčně

Jistotní běžný účet
Zřízení a vedení jistotního běžného účtu

jednorázově

0,2 % z uložené částky,
min. 6 000 Kč, max. 20 000 Kč

Individuální úpravy na žádost klienta při zřízení účtu
(navýšení ceny za zřízení a vedení jistotního běžného účtu)

+ 0,2 % z uložené částky,
min. 6 000 k ceně za zřízení a
vedení jistotního běžného účtu,
max. 20 000 Kč

Sjednání dodatku k jistotnímu běžnému účtu na žádost klienta

0,2 % z uložené částky,
min. 6 000 Kč, max. 20 000 Kč

1.2 Dodatečný poplatek za vedení účtu – platí pro účty měst a obcí, pro podnikatele, ﬁrmy a ostatní instituce
Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu či jiného typu účtu) ve výši 0,15 % z Navýšených zůstatků1 k 31. 12., pokud
suma Zůstatků na účtech klienta k 31. 12.2 daného roku překročí CZK 100 000 000 a bude vyšší než Průměrné zůstatky3 v daném roce. Poplatek může být
účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku.
1
2

Navýšené zůstatky: Rozdíl mezi Zůstatky na účtech klienta k 31. 12.2 a Průměrnými zůstatky3.
Zůstatky na účtech klienta k 31. 12.: Suma konečných zůstatků na všech účtech a termínovaných vkladech (vkladových účtech) klienta přepočítaných
do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31. 12. daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.
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Průměrné zůstatky: Průměr celkového součtu konečných zůstatků na všech účtech klienta od 1. 1. do 30. 11. daného roku přepočítaných
do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31. 12. daného roku plus průměr celkového součtu zůstatků termínovaných vkladů
(vkladových účtů) klienta od ledna do listopadu (vždy stav ke konci příslušného měsíce) daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České
národní banky platným 31. 12. daného roku. Výsledek bude navýšen o 10 %. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.
2. ÚROKOVÁ SAZBA
2.1 Kreditní zůstatek na Běžném účtu v české měně
Běžný účet veřejného sektoru
do 999 999,99 Kč

0,10 % p. a.

od 1 000 000 do 4 999 999,99 Kč

0,05 % p. a.

od 5 000 000 Kč

0,01 % p. a.

Běžný účet neziskového sektoru
do 999 999,99 Kč

0,01 % p. a.

od 1 000 000 do 4 999 999,99 Kč

0,01 % p. a.

od 5 000 000 Kč

0,01 % p. a.

Běžný účet pro notářskou úschovu, Běžný účet pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem
a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii
do 9 999 999,99 Kč

0,25 % p. a.

od 10 000 000 Kč

0,50 % p. a.

Běžný účet pro notářskou úschovu, Běžný účet pro realitní zprostředkovatele, Běžný účet pro peněžní prostředky
přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii,
Běžný účet pro správce konkursní podstaty a insolvenční správce – neúročené účty

0,00 % p. a.

Investiční účet

0,00 % p. a.

Ostatní Běžné účty

0,01 % p. a.

2.2 Kontokorent k Běžnému účtu v české měně
Kontokorent Proﬁt pro Právnické osoby

13,00 % p. a.

Kontokorent Mini Proﬁt

14,00 % p. a.

Kontokorent na Běžném účtu v rámci Programu Profesional

9,80 % p. a.

Kontokorent na Běžném účtu svobodná povolání

9,80 % p. a.

2.3 Nepovolený debetní zůstatek na Běžném účtu v české měně
Nepovolený debetní zůstatek

25,00 % p. a.

3. VÝPISY K BĚŽNÉMU ÚČTU V ČESKÉ MĚNĚ**
3.1 Pravidelné výpisy
internetové bankovnictví – měsíčně, čtvrtletně

0 Kč

internetové bankovnictví – častěji než měsíčně

15 Kč

papírově na adresu v ČR

30 Kč

papírově na adresu mimo ČR

40 Kč

papírově v pobočce

80 Kč

příplatek za druhou a další obálku

10 Kč
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3.2 Ostatní položky
Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (za každý výpis), sestavy Informace o platebních transakcích

80 Kč

Vyhotovení výpisu obratů

30 Kč

4. OBECNÉ POLOŽKY
Náklady spojené s prodlením***
Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu
Zaslání informační SMS

300 Kč
(za 10 dní v prodlení)
150 Kč
2 Kč

*
Cena zahrnuje:
– zahrnuje bezhotovostní platby v Kč v rámci ČR, v EUR v rámci EHP (vyjma ostatního zahraničního platebního styku)
– výběr hotovosti na přepážce a zpracování vkladu hotovosti na přepážce (včetně vkladu prováděného třetí osobou),
– hotovostní proplacení soukromého šeku České spořitelny, a. s., v pobočce České spořitelny, a. s.,
– vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a odeslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí.
**

Cena za vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a přípravu pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání
výpisové řady se neúčtuje u běžných účtů v případě úmrtí majitele účtu, tj. ošetřených v rámci dědického řízení.

***

Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.

Ceny za ostatní produkty a služby k Běžnému účtu v české měně naleznete v níže uvedených sazebnících:
– Přímé bankovnictví
– Platební karty k účtům
– Tuzemský platební styk
– Zahraniční platební styk

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách.
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2020.

