
Souhrnný přehled změn ceníku
České spořitelny, a. s., pro korporátní klientelu

1. Vedení účtů

Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Vážení klienti,

abyste měli přehled o změnách v ceníku, uvádíme Vám souhrn těch ustanovení, která měníme 
k 1. 6. 2018. Nově vkládaný text je zvýrazněn modrou barvou, vypouštěný text přeškrtnutím. Úplné znění 
ceníku naleznete na www.csas.cz/cs/korporace.

Pokud navrhované změny neodmítnete, platí, že byly z Vaší strany přijaty. Zákon nám ukládá povinnost 
informovat Vás, že pokud s navrhovanými změnami nesouhlasíte, máte právo je písemně odmítnout, a to 
přede dnem jejich účinnosti, zasláním svého nesouhlasu na následující adresu:

Česká spořitelna, a. s.
Správa pasivních účtů
Štefánikova 2115/13
741 01  Nový Jičín

V případě odmítnutí změn máte přede dnem jejich účinnosti rovněž právo vypovědět smlouvu o platebním 
účtu, platební kartě (včetně kreditní karty) či telefonním a elektronickém bankovnictví, a to bezúplatně 
a s okamžitou účinností. Jiné smlouvy můžete vypovědět za podmínek uvedených v článku 4.3 všeobecných 
obchodních podmínek. Odmítnutí jakéhokoli z uvedených návrhů i případná výpověď smlouvy musí být 
opatřeny Vaším úředně ověřeným podpisem. Věříme však, že k tomu nedojde a Vy budete i nadále využívat 
naše služby ke své spokojenosti.

7. DODATEČNÝ POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU

Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu či jiného typu účtu) ve výši 0,15 % až 0,30 % 
z navýšených zůstatků5 k 31.12., pokud suma zůstatků na účtech klienta k 31. 12.6 daného roku překročí CZK 100 mil. 
a bude vyšší než Průměrné zůstatky7 v daném roce. Poplatek může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou 
v průběhu ledna následujícího roku.

Banka je oprávněna účtovat poslední pracovní den v měsíci dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu či jiného typu
účtu) ve výši CZK 220,- za každý den za každých započatých 50 mil. CZK převyšujících na konci dne zůstatek CZK 100 mil.
na účtech vedených v CZK, DKK 11,- za každý den za každých započatých 500 tis. DKK převyšujících na konci dne zůstatek
DKK 1 mil. na účtech vedených v DKK, EUR 30,- za každý den za každé započaté 2 mil. EUR převyšující na konci dne
zůstatek EUR 2 mil. EUR 1 mil. na účtech vedených v EUR, CHF 20,- za každý den za každých započatých 500 tis. CHF 
převyšujících na konci dne zůstatek CHF 1 mil. na účtech vedených v CHF, JPY 220,- za každý den za každých započatých 
25 mil. JPY převyšujících na konci dne zůstatek JPY 10 mil. na účtech vedených v JPY a SEK 35,- za každý den za každých 
započatých 1,5 mil. SEK převyšujících na konci dne zůstatek SEK 5 mil. na účtech vedených v SEK.



8. ÚČETNÍ POLOŽKY

Kreditní položka8 2 Kč 5 Kč

9 Banka je oprávněna účtovat poplatek za KYC (Know Your Customer) a KYCC (Know Your Customer‘s Customer) procesy 
u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

9. OBECNÉ POLOŽKY

Měsíční poplatek za KYC a KYCC procesy u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu9 5 000 Kč

3. Hotovostní operace
1. HOTOVOSTNÍ OPERACE

1.1 Operace v Kč na účtech vedených v Kč

Výběr hotovosti na přepážce1 50 Kč 80 Kč

Vklad hotovosti na přepážce do 500 000 Kč včetně
(vkladatelem je: majitel účtu, nebo disponent, zaměstnanec, který se prokáže dostatečným způsobem
nebo pokud se jedná o odvod tržeb obchodníků)

20 Kč 30 Kč

Vklad hotovosti na přepážce nad 500 000 Kč
(vkladatelem je: majitel účtu, disponent, zaměstnanec, nebo pokud se jedná o odvod tržeb
obchodníků)

0,15 %

Vklad hotovosti na přepážce provedený třetí osobou do 500 000 Kč včetně 0,1 %, min. 80 Kč

Zpracování hotovosti v uzavřeném obalu I. pásmo (kvalita předávané 
hotovosti –přepáskované bankovky a mince setříděné dle nominále s výčetkou)3

0,07 % ze zpracovávané
částky, min. 30 Kč

II. pásmo (kvalita předávané hotovosti – nepřepáskované bankovky a mince 
nesetříděné dle nominále nebo hotovost neobsahuje výčetku)

0,09 % ze zpracovávané
částky

Vklad hotovosti na přepážce provedený třetí osobou nad 500 000 Kč

Zpracování hotovosti v uzavřeném obalu

80 Kč + 0,15 %

5 PRIEURO PLATBA: úhrada v měně EUR do/z bank podporujících PRIEURO platby, která je realizována z účtu plátce až 
na účet příjemce do 4 (čtyř) hodin od okamžiku přijetí příkazu plátce jeho bankou.

2. Bezhotovostní platební styk
2. ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK (zahraniční platby v CZK nebo v cizí měně a domácí platby v cizí měně)

2.1 Došlé platby

PRIEURO platba5 bez příplatku

2.2 Vyšlé platby

PRIEURO platba5 cena dle položek 2.2 výše + příplatek 500 Kč

2.3 Ostatní položky

Urgentní a Expresní vyšlá platba příplatek 500 Kč



1 K výběru hotovosti nadlimitní částky je nutné avízo. Oznamovací lhůta a výše nadlimitní částky jsou stanoveny individuálně 
v pobočkách České spořitelny, a. s.

4 2 Do 100 ks každé denominace zdarma (počet mincí se sčítá během jednoho pracovního dne).

3 Služba již není nabízena.

2 4 Za zpracování všech hotovostních vkladů v Kč i cizí měně provedených v příslušném měsíci s výjimkou vkladů třetích osob 
a vkladů na základě smlouvy o odvodu hotovosti v uzavřených obalech. Pro přepočet cizí měny se použije kurz ČNB střed platný 
ke dni provedení hotovostní transakce. Příplatek 0,15 % ze zpracovávané částky za každý vklad, pokud souhrnný objem vkladů 
v Kč na všech běžných účtech klienta v jednom kalendářním měsíci přesáhne 4 mil. Kč.

3 Kvalita předávané hotovosti v souladu se zákonem o oběhu bankovek a mincí č. 136/2011 a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu.

III. pásmo (ostatní) 0,15 % ze zpracovávané částky

Příplatek za vklad a výběr mincí2 4  na účet
Pozn.: U netříděných mincí se navíc připočítává za každých 
15 min. práci i započatých 75 Kč

3 %, minimálně 125 Kč

Příplatek za výběr mincí z účtu4 3 %, minimálně 125 Kč

Noční trezor – za vloženou kazetu / vložený obal3 30 Kč

Noční trezor – měsíční paušál individuálně

1.2 Operace na účtech vedených v cizí měně

Výběr hotovosti v měně účtu do výše ekvivalentu 500 000 Kč včetně1 50 Kč 80 Kč

Výběr hotovosti v měně účtu nad výši ekvivalentu 500 000 Kč1 0,5 %, minimálně 50 Kč 80 Kč, maximálně 5 000 Kč

Vklad hotovosti na přepážce v měně účtu do výše ekvivalentu 500 000 Kč 50 Kč

Vklad hotovosti na přepážce v měně účtu nad výši ekvivalentu 500 000 Kč 0,25 %, minimálně 50 Kč, maximálně 5 000 Kč

Vklad hotovosti na přepážce v měně účtu provedený třetí osobou do výše ekvivalentu 500 000 včetně 0,1 %, min. 80 Kč

Vklad hotovosti na přepážce v měně účtu provedený třetí osobou nad výši ekvivalentu 500 000 Kč 80 Kč + 0,25 %

Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2) 20 % 10 %, minimálně 125 Kč

1.3 Operace s konverzí měny

Výběr hotovosti 2 % 1 %, minimálně 50 Kč 80 Kč

1.4 Ostatní položky

Vklady hotovosti v souhrnném objemu nad 1 000 000 Kč4 0,1 % z částky

Výměna bankovek nebo mincí2

Pozn.: U netříděných mincí se navíc připočítává za každých 15 min. práci i započatých 75 Kč
3 % 7 %,

minimálně 125 Kč

Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr 500 Kč 1 000 Kč

Příplatek za zpracování netříděné hotovosti2 1 000 Kč



1 Cena se neuplatňuje do 31. 12. 2018.

8. Platební karty
2. CENA ZA TRANSAKCE

Platba kartou za hazardní hry, sázení, loterie1 20 Kč

6. OSTATNÍ CENY

LoungeKey – vstupy do letištních salonků poplatky třetích stran1

1 Platí pouze pro Visa Business Gold debetní karty. Aktuální výše poplatků třetích stran k datu účinnosti Ceníku je 24 EUR 
za osobu (+DPH).

2 Možno dokoupit ke kartě Mastercard Business, Visa Business, Maestro předplacená a Kredit+ Mastercard Business.

7. VOLITELNÉ POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění – ročně

Comfort2 – pojištění držitele karty 300 Kč

Comfort Family2 – připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti) 450 Kč

Banka si vyhrazuje právo účtovat případné mimořádné prokazatelné náklady.

4. Přímé bankovnictví
4. PLATBA 360

Zřízení služby zdarma

Měsíční poplatek za službu zdarma

Poplatek za platební transakci individuálně

7. Šeky
1. NÁKUP ŠEKŮ

Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a. s., na obchodním místě České spořitelny, a. s. zdarma

v hotovosti v CZK 50 Kč 80 Kč

v hotovosti v cizí měně do výše ekvivalentu CZK 500 000 včetně1 50 Kč 80 Kč

v hotovosti v cizí měně nad výši ekvivalentu CZK 500 0001 0,5 %, minimálně 50 Kč 80 Kč, maximálně 5 000 Kč



9. Financování
1. FINANCOVÁNÍ

Správa a vedení úvěru (měsíčně) 300 Kč 500 Kč

13. Ostatní bankovní služby
3. OBECNÉ OSTATNÍ POLOŽKY

Korespondenční, kurýrní a telekomunikační služby dle skutečných nákladů banky


