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Sdělení informací o poplatcích 
 
 
 

 

Název poskytovatele účtu: Česká národní banka 

Název účtu: Bankokonto 

Datum:  1. 5. 2023 

 
 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených 

s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů. 
 

 Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny. 

Kompletní informace naleznete v Podmínkách České národní banky pro vedení účtů 

zaměstnancům a v části XI. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky. 
 

 Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu. 
 

Služba Poplatek 

Obecné služby spojené s účtem 

Vedení účtu [Bankokonto] Měsíčně 50 Kč 
Celkový roční poplatek 600 Kč 

(v kalendářním měsíci se cena neúčtuje, 
pokud měsíční kreditní obrat na účtu dosáhl 
minimálně 10 000 Kč) 

Internetové bankovnictví [ABO-K] 0 Kč 

Zaslání výpisu Internetové bankovnictví, e-mail                            0 Kč 
Papírový výpis                                                    100 Kč 
(cena se účtuje za každý výpis zaslaný 
poštou nebo vyzvednutý osobně v bance) 

Zaslání informační SMS Služba není k dispozici 

Poskytnutí debetní karty [Maestro, 
VISA Electron] 

Měsíčně 13 Kč 
Celkový roční poplatek 156 Kč 

Poskytnutí debetní karty [MasterCard 

Standard, VISA Classic] 

Měsíčně 25 Kč 
Celkový roční poplatek 300 Kč 
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Platby (kromě plateb kartou) 

Odchozí úhrada Internetové bankovnictví                                          0 Kč 

Papírový příkaz                                                      70 Kč 
(cena se neúčtuje za první dvě úhrady v měsíci 
provedené z kteréhokoliv z účtů klienta,  
tj. Bankokonta, Spořicího účtu nebo  
Účtu v cizí měně) 

Příchozí úhrada 0 Kč 

Trvalý příkaz 0 Kč 

Inkaso 0 Kč 

Platby kartou a výběry hotovostí 

Výběr hotovosti Na přepážce ČNB                                                   70 Kč 

(cena se neúčtuje za první dva výběry hotovosti 
v měsíci provedené z kteréhokoliv z účtů klienta,  
tj. Bankokonta, Spořicího účtu nebo  
Účtu v cizí měně) 

Debetní kartou 

z bankomatu ČSOB v ČR a SR 6 Kč 

z bankomatu jiné banky v ČR  
nebo v zahraničí   35 Kč 

na přepážce/ve směnárně v ČR 
i v zahraničí 200 Kč 

 


