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Bankovní účet v USA 
 

V následujícím textu vám nabízíme informace týkající se běžných účtů u nejznámějších amerických bank. 
Stejně jako v Evropě, při otevírání bankovního účtu dostanete kontakt na vašeho bankovního poradce. 
Všechny případné dotazy je dobré vznést přímo na něj.  
 
Studentské účty jsou ve většině případů určeny pouze pro studenty na amerických středních nebo vysokých 
školách. V každém případě je dobré si s sebou vzít vaše potvrzení o studiu nebo ISIC kartu. Z naší zkušenosti 
víme, že některé banky akceptují i evropské studenty a otevřou vám studentský účet. Takový účet je u 
většiny bank naprosto bez poplatků, bez žádných limitů, se zdarma výběry z bankomatů vaší banky (někdy 
dokonce s určitým počtem výběrů z cizí banky zdarma) a dostanete k němu to stejné, co k normálnímu 
účtu. Může se stát, že jeden pracovník pobočky vám evropskou studentskou kartu neuzná, ale jiný ano. 
Proto je dobré to vyzkoušet. 
 
V praxi existují dva druhy bankovních účtu – checking a savings account. Zatímco checking account je běžný 
účet určený pro každodenní transakce, savings account je určen spíše ke spoření.  

Pokud si otevřete checking account, většinou k němu dostanete 
debetní kartu a přístup k internet banking zdarma. Výběry z 
bankomatů vaší banky jsou většinou zdarma, z ostatních bank se 
účtuje určitý poplatek (kolem 1-3USD). 
 
V případě, že máte na účtu více peněz, které se nechystáte v nejbližší 
době utratit, můžete je převést na savings account, který si můžete k 
vašemu checking account zřídit. V takovém případě se vám peníze 

budou zhodnocovat určitou (i když ne příliš vysokou) úrokovou sazbou. Jestliže nastane situace, že svoje 
peníze potřebujete převést zpět na váš checking account (abyste s nimi například mohli zaplatit kartou v 
obchodě), jednoduše je v internet banking převedete z jednoho účtu na druhý. Transakce proběhne 
většinou okamžitě. Savings account se může vyplatit, pokud si necháváte svůj účet v USA přes rok a budete 
jej používat další léto. Peníze, které vám přes rok zůstanou na americkém účtu, se alespoň budou úročit. V 
realitě se vše bude odvíjet od poplatků, které jsou se savings account spojeny. 
 
Po otevření účtu dostáváte už zmíněnou debetní kartu. Můžete si být jisti, že se jedná opravdu o debetní 
kartu, jelikož kreditní kartu je pro cizince téměř nemožné získat.  
 
Rozdíl od Evropy je v tom, že hned po založení účtu vám většina bank vydá 
tzv. Provizorní debetní kartu. Tato karta, na které není vaše jméno (většinou 
obsahuje název Preferred customer), je vaše dočasná debetní karta, kterou 
můžete využívat úplně stejným způsobem, jako jinou debetní kartu. Do týdne 
vám poštou dojde druhá debetní karta, která nahradí dočasnou. Tato 
dočasná debetní karta následně zaniká a není s ní možno dále platit 
(potvrzení, že jste novou debetní kartu poštou dostali, zadáváte do internet 
banking). 
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V USA existuje mnoho bank (mnohem víc než v ČR). Rozdíl oproti ČR je v tom, že malé lokální banky mají 
pobočky v té dané lokalitě, zatímco velké mezistátní banky jsou rozmístěny po celých Spojených státech. 
Proto je dobré si rozmyslet, u jaké banky si účet otevřete. Při následném cestování by vám lokální banky 
mohli činit problém. 
 
V následujícím textu jsou uvedeny hlavní americké banky a informace k jejich běžným účtům. Nutno 
podotknout, že se tyto informace týkají nestudentských účtů (=studentské účty, jak bylo zmíněno, jsou v 
drtivé většině bez poplatků). 
 
Rádi bychom poznamenali, že se jedná o obecné informace a realita se může lišit, protože se může stát, že 
vám na pobočce dané banky udělají účet na míru tak, aby vám co nejvíce vyhovoval. Doporučujeme 
kontrolovat Váš zůstatek, abyste si před odletem nevybrali více peněz, než na účtu máte. Mohli byste se 
dostat do záporného zůstatku, což by mohlo znamenat problém, pokud byste chtěli zůstatek z Evropy 
vyrovnat. 
 
 

1. Bank of America 
a. Účet MyAccess® Checking je veden 

bez poplatků, pokud má klient stálý 
měsíční příjem 250USD nebo udržuje na účtu zůstatek alespoň 1500USD. V ostatních 
případech se účtuje měsíční poplatek 12USD. 

b. Jedná se o klasický bankovní účet, který nabízí možnost Internet banking, Mobile banking a 
debetní kartu. 

c. Bank of America nabízí možnost zrušení bankovního účtu prostřednictvím pošty. Klient 
musí odeslat vyplněný a podepsaný formulář a také je nutné sdělit, jakým způsobem si 
přeje vrátit zbylé peníze. 

d. Rušit se dá účet také přes chat nebo internet banking 
 

2. Wells Fargo 
a. Účet Wells Fargo ValueSM Checking Account je veden bez 

poplatků, pokud má klient zůstatek na svém účtu alespoň 
1500USD. V ostatních případech se platí 7USD měsíční poplatek. 

b. Opět se jedná o klasický běžný účet, který nabízí Internet banking, 
Mobile banking a Platinovou debetní kartu. 

c. Wells Fargo preferuje uzavření svého účtu na pobočce, avšak 
v případě domluvy je možné uzavření účtu na dálku. 

 
3. CitiBank 

a. Účet Basic Banking nabízí vedení účtu za 10USD měsíčně, pokud 
neudržujete na vašem účtu zůstatek 1500USD. 

b. Účet také nabízí Internet banking, Mobile banking a debetní 
kartu. 

c. Účet se dá zrušit na pobočce. Zrušení na dálku je možné pouze po domluvě. 
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4. Chase 
a. Účet Total Checking nabízí internet banking, debetní kartu za 

poplatek 12USD měsíčně. V případě, že máte na účtu více jak 
1500USD, vedení účtu je zdarma. 

b. Zrušení účtu je možno dálkově po předchozí domluvě 

 
5. M&T Bank 

a. Banka s pobočkami v New York, Maryland, Pennsylvania, 
Washington, D.C., Virginia, West Virginia, New Jersey, Florida, 
Delaware and Toronto. 

b. Banka nabízí účet Basic Banking s měsíčním poplatkem 3USD a 
také účet Free Checking, který je veden zdarma, avšak obsahuje 
zvýšené poplatky, které se účtují při výběrech z bankomatu nebo 
vkladech. 

c. Opět se jedná o účty, ke kterým zákazník obdrží debetní kartu a přístup k internet 
banking/mobile banking 

 
6. Capital One 

a. U této banky si můžete zřídit účet 360 Checking® account. 
Tento účet je veden bez poplatků. Neexistují u něho žádné 
limity. Dostanete k němu debitní kartu a přístup do internet 
banking a mobile banking. 

b. Tato banka má své pobočky v Texas, Louisiana, New York, 
Virginia, Maryland, D.C a New Jersey 

 
 
 

Platba kartou 
 
Ve Spojených Státech je platba kartou ještě běžnější než v Evropě a to nejen 
proto, že je velmi rychlá. Kartou můžete platit třeba i v kostele při výběru na 
charitu.  
 
Služba cashback představuje možnost vybrat hotovost na pokladnách větších 
supermarketů. Vyplatí se ji použít, pokud potřebujete hotovost a ve vaší 
blízkosti se nenachází žádný bankomat (anglicky ATM). 
 
Pokud platíte v obchodě kartou, může se vás čtecí přístroj zeptat, zda chcete 

zvolit platbu debit nebo credit. V tomto případě se nejedná o typ vaší platební karty, ale o způsob 
provedení platby. Doporučujeme volit volbu credit, při které se vás přístroj nezeptá na PIN, a zároveň se 
nebudou účtovat žádné poplatky. Jediné, co po vás bude chtít, je podpis. Pokud zvolíte volbu debit, bude se 
po vás požadovat PIN kód. Někdy se stává, že při zvolení způsobu debit jsou bankou účtovány dodatečné 
poplatky. Pokud chcete využít službu cashback, je třeba zvolit možnost debit.  
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Šeky 
 
První výplaty obdržené od vašeho zaměstnavatele 
budete pobírat pravděpodobně ve formě šeku. Tento 
cenný papír se v Evropě příliš nepoužívá, ale v USA se 
s ním setkáte na každém kroku (možná dostanete i 
šekovou knížku k vašemu americkému účtu). Šek je 
formulář, který se po vyplnění stává cenným papírem a 
platebním prostředkem. Jedná se o příkaz 
směnečníkovi (tedy vaší bance) zaplatit určitý obnos 
peněz tomu, který šek vlastní. Pokud je na vašem účtu 
dostatek peněz, osoba, která od vás podepsaný šek 
dostala, má vždy právo šek uplatnit a banka jí okamžitě 
vyplatí hotovost (nebo jí hotovost může převést na 
účet).  
 
Pokud vám tedy zaměstnavatel dá šek, můžete jej kdykoliv proměnit v hotovost na kterékoliv bance, 
finanční instituci nebo supermarketu (financial services). Může se stát, že za výběr šeku si bude daná 
instituce účtovat poplatek (pohybuje se kolem 3USD). Svůj šek můžete vybrat a peníze si uložit také 
prostřednictvím aplikací, které některé banky nabízejí pro chytré telefony a tablety. V takovém případě 
musíte šek podepsat na rubové straně, vyfotit a nahrát do aplikace. Do 24 hodin se vám peníze připíší na 
účet.  
Šeky je možné vybírat následně i v Evropě, avšak počítejte s tím, že se zde účtují větší poplatky, jelikož se 
zde nejedná o běžný způsob platby. Některé bankomaty v USA již umožňují proplácet šeky také, některé 
banky mají mobilní aplikace na proplacení šeku. 
 
Ve chvíli, kdy si vyřídíte svůj bankovní účet, předložíte vaše routing a account number zaměstnavateli. Tato 
dvě čísla jsou čísla vašeho účtu. Account number je alternativa našeho čísla účtu identifikace banky. Routing 
number je identifikace banky(v česku známe jako /0300, /0100..). Doporučujeme, abyste požádali 
pracovníka banky, u které si zakládáte účet, aby vám vytiskl dokument pro zaměstnavatele. Tento 
„dokument pro zaměstnavatele“ bude obsahovat všechny informace, které bude zaměstnavatel 
potřebovat, aby vám mohl vaši výplatu posílat na účet. Tento příkaz se jmenuje Direct deposit (příkaz 
k úhradě). V takovém případě vám výplata bude chodit přímo na bankovní účet. Zaměstnavatel vám již 
nebude vydávat žádný šek a dostanete jenom výplatní pásku, kde jsou specifikované jednotlivé částky vaší 
celkové mzdy.  
Pokud banka nemá žádný speciální speciální formulář pro zaměstnavatele, můžete využít vaši šekovou 
knížku. Dejte zaměstnavateli prázdný šek, na kterém napíšete „VOID“. Na takovém šeku jsou ty informace, 
které zaměstnavatel potřebuje ke zřízení Direct deposit. Další možností, jak zjistit vaše informace, je ještě 
internet banking nebo smlouvy, které jste podepisovali při otevírání bankovního účtu. 
 
Zajímavé je, že náš příkaz k úhradě, který používáme téměř pořád, se v USA moc nepoužívá. Místo toho si 
raději lidé dávají šeky. Příkaz k úhradě se v angličtině řekne „wire transfer“. 
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Bankovní účet jako prostředek k navrácení daní 
 
Po vašem návratu z USA, tj. začátkem roku 2015, obdržíte od amerického zaměstnavatele tzv. W-2 
formulář, který sumarizuje váš celkový výdělek a na němž je vidět, kolik federálních, státních, příp. lokálních 
daní (někdy i daní na sociálním a zdravotním poj.) za vás zaměstnavatel odvedl. Jako osoby pracující v USA 
budete (stejně jako je tomu v ČR) podávat americké daňové přiznání, v rámci kterého budete mít na vrácení 
daní nárok.  
 
Máte možnost využít jednu ze dvou možných variant vrácení daní – varianty SECURED a FAST.  
 
V případě var. SECURED obdržíte refundaci formou papírového šeku, který si následně směníte v bance, u 
které máte svůj běžný účet (pozor! vaše banka v ČR, příp. v jiných zemích mimo USA, si za tuto službu účtuje 
poplatek ve výši 1-2 % z dané částky a připsání refundace na účet trvá mnohdy až 4 týdny).  
 
Varianta FAST zaručuje připsání daní přímo na váš americký bankovní účet. Jde o rychlejší a jednodušší 
variantu, za kterou již navíc nic nehradíte.  
 
Pokud si tedy v USA otevřete studentský účet bez jakýchkoli poplatků, doporučujeme si jej před vaším 
odjezdem neuzavírat, nechat jej otevřený a připravený pro zaslání refundace. A kdybyste již neměli v plánu 
se do USA vrátit, i v ČR se dá přece všude platit kartou (i americkou:). 


