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Anotace diplomové práce 

 
Má diplomová práce se zabývá marketingovým mixem vybraných spotřebitelských 

úvěrů. Konkrétně se jedná o půjčky určené občanům, které nabízí GE Money Bank - Expres 

půjčka, Půjčka Provident, Snadná půjčka Cetelem a Konsolidace půjček.  

Ve stěžejní kapitole jsem se zaměřila nejdříve na spotřebitelský úvěr a marketingový 

mix z obecné stránky a dále jsem provedla marketingový mix výše uvedených bankovních 

produktů. Kapitolu jsem doplnila příklady, které jednotlivě hodnotí každý úvěr. V závěru 

práce jsem posoudila zadluženost českých domácností a rizika s tím spojená. 

 

Klí čová slova: obchodní banka, spotřebitelský úvěr, marketingový mix, cena, produkt, 

distribuce, propagace, zadluženost 

 

 

 

Annotation of diploma work 
 

This diploma work deals with marketing mix of the chosen consumer credits. Concretely 

this diploma work analyzes loans intended for citizens that the GE Money Bank offers - 

Express Loan, Loan Provident, Easy Loan Cetelem and Consolidation of Loans. 

At first, in the main chapter I fixated on consumer credit and marketing mix from the 

common side and then I made marketing mix of above mentioned products. Finally, I 

completed the chapter with examples which evaluates individually every credit. In the 

conclusion of my work I evaluated the indebtedness of the Czech households and the 

following risks. 

  

Key words: commercial bank, customer loan, marketing mix, price, product, distribution, 

publicity, indebtedness 
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1. ÚVOD 

Zjistila jsem, že využívání úvěrových zdrojů domácnostmi je dnes častým a mnohdy 

také jediným východiskem finanční situace rodiny. Zejména při řešení dlouhodobých 

"investic", např. při pořizování nemovitosti, může být úvěr užitečný a často představuje 

jedinou cestu k vlastnímu bydlení. Nicméně si myslím, že každá domácnost by si měla 

důkladně promyslet, zda je pro ni zadlužení skutečně tolik nezbytné a zda finanční zátěž v 

podobě splátek zvládne. Neboť, jak je toho dnešní situace v podobě celosvětové ekonomické 

krize důkazem, může dojít zcela nečekaně ke ztrátě zaměstnání a tím pádem rovněž ke ztrátě 

peněžních příjmů, z nichž je úvěr splácen. Člověk se pak snadno dostává do psychické zátěže, 

kterou není mnohdy schopen zvládnout. Pak je na místě otázka: „Stojí to skutečně za to?“ 

Současný nárůst zadluženosti se zdá být vzhledem k minulosti závratný, jelikož do 

konce devadesátých let byly domácnosti téměř bez dluhů. Velkou roli zde hrají také 

demografické  změny, preference zákazníků a v první řadě mají velký význam nízké a stabilní 

úrokové sazby a rostoucí mzdy. Domácnosti se naučily "žít na dluh" také díky tomu, že se 

postupně zvyšovala vstřícnost ze strany bank, odbourali se administrativní překážky při 

sjednávání půjček a ekonomické prostředí se stalo stabilnější. Platební disciplína domácností 

však nadále zůstává dobrá. Riziko v  rychlém zadlužování by mohlo nastat v případě, že by se 

objevily nepříznivé vlivy, jako je významný pokles cen nemovitostí, prudký růst úrokových 

sazeb nebo by se příjmy českých domácností začaly velmi snižovat. Myslím si, že v dnešní 

době se žádného z těchto jevů nemusí česká společnost v blízké době obávat, a proto zatím 

není nutné považovat zadlužování českých domácností za příliš znepokojivé. 

Dané téma jsem si zvolila z důvodu zájmu o danou problematiku, jelikož i já jsem 

držitelkou spotřebního úvěru, tak jako asi většina našich domácností. Práci rozdělím do 

několika kapitol, ve kterých vysvětlím základní pojmy týkající se obchodní banky, 

spotřebitelských úvěrů, postupu jejich získávání a provedu marketingový mix těchto produktů 

u zvolené banky. Celá práce je doplněna tabulkami a obrázky, které se vážou k danému 

tématu.  

Cílem mé diplomové práce je provedení marketingového mixu u zvoleného produktu a 

vyhodnocení dosažených výsledků. 
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2. Charakteristika obchodní banky  

V této kapitole vysvětlím pojem banka, její druhy a základní produkty. Zmíním se o 

uspořádání bankovního systému zejména v České republice a dále se zaměřím na mnou 

vybranou banku, kterou je GE Money Bank.  

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je 

shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici a 

nastavováním úroku zhodnocuje. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice a 

zprostředkovává využití dočasně volných zdrojů. Provozování těchto služeb je regulováno 

státem. Banka proto pro svoji činnost potřebuje bankovní licenci a podléhá bankovnímu 

dozoru, který většinou vykonává centrální banka [6].    

2.1  Druhy bank a jejich bankovní produkty 

V každém státě obvykle působí jedna centrální banka, která plní speciální funkce 

svěřené jí státem a více obchodních bank.  

Centrální banka, často také národní banka, je základní banka státu. Je vrcholnou institucí 

bankovního dozoru a určuje měnovou politiku v zemi [2]. Jejím úkolem je spravovat měnu 

státu, dohlížet nad činností obchodních bank, poskytovat úvěry, ale též i licence a vést účet 

státního rozpočtu. Dále sleduje kolik vydává a stahuje peněz z oběhu, kolik nakupuje 

dluhopisů, ale hlavním nástrojem je stanovení úrokové sazby, od které se pak odvíjejí sazby 

jednotlivých obchodních bank [17]  . 

Obchodní banky mohou být [2]: 

� univerzální - poskytují širokou škálu finančních služeb kterýmkoli klientům 

nebo vybrané skupině klientů (depozita, úvěry, platební styk, poradenskou, 

obstaratelskou a komisionářskou činnost a další činnosti); 

� specializované -  zaměřují se na vybrané druhy služeb (investiční banky, 

hypoteční, záruční, spořitelní), dále se zaměřují se na klientelu z vybraných 

odvětví (zemědělství, těžký průmysl, zahraniční obchod, drobné podnikání). 

Důvodem specializace je náročnost poskytované služby a zvláštnost odvětví 
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Bankovními produkty  máme na mysli jednotlivé služby poskytované klientům 

prostřednictvím banky a to zpravidla za úplatu. Z hlediska funkce daného produktu můžeme 

tyto produkty rozdělit do čtyř základních skupin [2]: 

� finančně úvěrové bankovní produkty, neboli produkty banky v podobě 

finančních prostředků poskytovaných klientovi či ve formě záruk vydaných 

bankou; 

� vkladové (depozitní) bankovní produkty, které umožňují klientovi ukládání 

volných finančních prostředků; 

� platební bankovní produkty, jež jsou využívány k provádění platebního a 

zúčtovacího styku; 

� produkty investičního bankovnictví umožňující klientům investovat svůj 

volný kapitál do nástrojů peněžního či kapitálového trhu a zároveň je využívat 

k zajištění proti rizikům. 

2.2  Struktura českého bankovního systému 

Bankovní systém tvoří souhrn bank v daném státě a jejich vzájemné vazby. Je založen 

na dvoustupňovém principu, kde na jedné straně stojí centrální banka a na straně druhé síť 

komerčních bank [2].   

Do českého  bankovního systému patří: 

� Česká národní banka, která je zobrazena na obrázku č. 1, pečuje o cenovou stabilitu 

dle  zákona a provádí bankovní dohled; 

 

Obrázek č.1 – Budova České národní banky v Praze 
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� Univerzální banky a spořitelny - jsou nejvýznamnějšími představiteli bankovního       

systému a dělí se na velké banky, nabízející celou paletu bankovních produktů a malé 

banky, které se zaměřují pouze na určitou oblast produktů; 

� Stavební spořitelny – zvláštní druh banky, která se specializuje výhradně na stavební 

spoření; 

� Hypoteční banky – mají licenci na vydávání hypotéčních zástavních listů; 

� Česká exportní banka, a. s. – specializovaná banka zaměřující se na podporu vývozu;  

� Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.  –  specializuje se na financování a 

podporu vzniku a rozvoje malých a středních podnikatelů, podporu rozvoje bydlení, 

regionů, měst a obcí; 

� Spořitelní a úvěrní družstva – poskytování obvyklých bankovních služeb výhradně 

svým členům. Na tyto instituce se nevztahuje zákon o bankovnictví.  

2.3  Profil GE Money Bank 

Do České republiky vstoupila až v roce 1998, ale kořeny sahají do roku 1990, kdy začala 

působit tehdejší Agrobanka Praha, která patřila mezi levné banky. V oblasti malých a 

středních podnikatelů se původně zaměřovala hlavně na zemědělskou klientelu, kterým 

nabízela specializované úvěry. Poté ale služby rozšířila do celé oblasti podnikatelů, 

živnostníků a středních firem [7].  

Po uvalení nucené správy v září 1996 hledala banka silného investora, kterým se v roce 

1998 stala  společnost General Electric. Ta založila novou banku GE Capital Bank, která od 

Agrobanky koupila celou klientskou základnu. Nástupem této nové banky došlo k výraznému 

poskytování nových služeb, ale nabídka zemědělských úvěrů zůstala zachována dodnes. 

Jednou z nevšední a hlavně dodnes známou akcí byla nabídka mobilního telefonu za 

zvýhodněných podmínek k aktivaci Mobil Banky. Tímto se jí podařilo vybudovat velmi 

slušnou základnu klientů mobilního bankovnictví a dodnes v této oblasti patří mezi vedoucími 

trhu. Velmi dobře se jí podařilo propojit služby se společností GE Capital Multiservis , která 

těžila ze svého jména v poskytování drobných půjček fyzickým osobám [7]. 
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V lednu 2005 se v souvislosti se změnou obchodní značky GE Money, banka 

přejmenovala na GE Money Bank a taktéž i GE Capital Multiservis se přejmenoval na GE 

Money Multiservis.  

V současné době má vedoucí postavení na trhu v poskytování půjček drobným klientům 

a podnikatelům [7]. Patří mezi akciové společnosti a jejíž hlavní sídlo je v Praze-Michli. Je to 

univerzální banka s rozsáhlou sítí 222 poboček, které by chtěly do pěti let rozšířit o dalších 40 

poboček a 570 bankomatů po celé ČR. Celkem zaměstnává 2345 pracovníků, z čehož  jen 

1078 osob pracuje na centrále a ostatních 1267 pak na pobočkách. Veškeré oficiální údaje o 

této bance jsou shrnuty v tabulce, která je uvedena jako příloha č. 1 mé diplomové práce. 

2.3.1 Produkty GE Money bank 

GE Money Bank nabízí klientům rychlé, flexibilní, snadné a dostupné produkty a 

služby. Klienti si podle svých potřeb mohou vybrat z celé řady depozitních či úvěrových 

produktů a mají možnost získat ke svým účtům mezinárodní platební karty. Své finance 

mohou ovládat prostřednictvím moderních technologií, jako je Internet nebo mobilní telefon. 

K nejvyhledávanějším produktům patří úvěrové produkty, jako jsou spotřebitelské úvěry, 

hypotéky, kontokorenty, kreditní karty či úvěry pro malé a střední firmy. Velký zájem je také  

o Konto Genius [8]. 

Přehled produktů GE Money bank: [8] 

1/  KONTA - Genius, Genius Active, Genius active+, Genius Gold, Dětský Genius 

2/  KREDITNÍ KARTY - MoneyCard (Elektronická) a MoneyCard (Embosovaná), Bene+ 

3/  PRO STUDENTY -  Genius Student 

4/  SPOŘÍCÍ ÚČTY – Spořící účet a Účet pravidelného spoření 

5/  SPOTŘEBNÍ ÚVĚRY – Expres půjčka a Konsolidace půjček 

6/  TERMÍNOVANÉ VKLADY – Termínované vklady v CZK, EUR, USD 

7/  HYPOTÉKY NA BYDLENÍ – Hypotéka a 100 % Hypotéka  
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2.3.2 Základní činnosti a služby GE Money bank 

GE Money bank nabízí následující činnosti a služby: [9] 

1. Účty, depozitní produkty a hotovostní platební styk 

    Jsou to různé formy spořících účtů a termínovaných vkladů v korunách i vybraných cizích    

měnách a dalších doprovodných programů. 

2. Bezhotovostní platební styk 

    Umožňuje bezhotovostní operace s peněžními prostředky, jako jsou převody peněz z 

klientova účtu na účty v tuzemsku i v zahraničí. 

3. Platební karty 

    Je to pohodlný a bezpečný prostředek k placení zboží, služeb a k výběrům hotovosti z 

bankomatů v kterékoli denní a noční době po celém světe. Používáním karet se sníží riziko 

ztráty nebo odcizení hotovosti a navíc lze získat doplňkové služby podle typu karty – 

úrazové pojištění, cestovní pojištění, pojištění proti odcizení karty a asistenční službu Žlutý 

anděl. 

4. Úvěrové produkty a záruky 

    Umožní překonat nedostatek finančních prostředků. Lze si vybrat z velké nabídky - 

spotřební úvěry, kontokorent (povolený limit přečerpání účtu), hypoteční úvěry, úvěry pro 

studenty i pro podnikatelské subjekty. 

5.  Elektronické bankovnictví 

     Moderní a rychlé nástroje obsluhy účtů pomocí počítače připojeného k síti, mobilního 

telefonu nebo pevné telefonní linky, které umožní provádět vybrané transakce aniž byste 

museli navštívit pobočku banky. 

6.  Dokumentární akreditivy a inkasa 

     Představují služby zajišťující bezpečný průběh obchodní transakce mezi dvěma 

podnikatelskými subjekty, a to jak v rámci České Republiky tak i transakce spojené  

s dovozem a vývozem. 

7.  Šeky  

     Služby spojené s poskytováním, odkupem a proplacením šeků a to v korunách, tak i ve 

vybraných cizích měnách. 
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8. Ostatní bankovní služby 

    Těmito službami jsou např. bankovní informace. 

9.  Pojištění 

     Zahrnuje životní pojištění, cestovní pojištění a pojištění k platebním kartám.  
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3. Marketingový mix spotřebitelského úvěru 

V této kapitole vysvětlím pojem spotřebitelský úvěr, jeho druhy a podmínky 

poskytování. Dále přiblížím pojem „marketingový mix“, v krátkosti se zmíním o jeho historii 

a zaměřím se na jeho použití v bankovnictví. Provedu marketingový mix mnou zvoleného 

spotřebitelského úvěru u mnou zvolené banky, kterou je GE Money Bank. V závěru kapitolu 

shrnu výsledky, ke kterým jsem dospěla a provedu zhodnocení. 

3.1    Pojem „spotřebitelský úvěr“ 

Spotřebitelský úvěr je druhem úvěru, který se stal stálou součástí každodenního života 

evropských občanů, takže téměř každý spotřebitel v Evropě má nějaký úvěrový závazek.             

Spotřebitelské úvěry poskytují komerční banky v různých podobách klientům na řešení jejich 

nenadálé finanční potřeby. Jedná se o půjčky fyzickým osobám na financování jejich 

nepodnikatelských potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování 

různých služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci 

nemovitostí. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, může jej klient využít k libovolnému účelu 

[5]. 

3.1.1 Druhy spotřebitelských úvěrů 

Spotřebitelské úvěry můžeme rozdělit do mnoha kategorií podle různých forem a 

hledisek [2]. 

Podle forem: 

a) pořizovací půjčka – banka uhrazuje celou nákupní cenu zboží 

b) doplňková půjčka – část ceny platí kupující a část banka 

c) osobní půjčka – vyplácena v hotovosti  

Podle doby splatnosti: 

a)     krátkodobé –  úvěry s splatností do jednoho rok 

b)     střednědobé – úvěry splatné od jednoho roku do čtyř let 

c)  dlouhodobé – splatnost je delší než čtyři roky, banky většinou požadují             

splatnost úvěru do 10 let  
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Podle měny: 

a)     korunové - poskytované v Kč 

b)    devizové – poskytované v devizových prostředcích 

Podle zajištění: 

a)   zajištěné –  splácení úvěru je zajištěno určitou zástavou a to buď movitou jako je 

například automobil nebo nemovitou, kterou bývá zpravidla pozemek či domek 

b)  nezajištěné – banka nevyžaduje od dlužníka žádnou zástavu a tyto úvěry jsou 

většinou poskytovány především prvotřídním klientům 

Podle účelu a subjektu: 

1) účelové 

a) úvěry pro podnikatelské účely – jsou poskytovány podnikům na financování 

provozních a investičních potřeb, jako je nákup zásob, spotřebního zboží nebo 

automobilu, ale také na pokrytí pohledávek za odběrateli, na nákup staveb a na 

projekty 

b) úvěry občanům – úvěry na nákup nemovitého nebo movitého majetku, na pořízení či 

modernizaci bytu, na výstavbu rodinného domku nebo na koupi automobilu 

c) mezibankovní úvěry – úvěrové obchody mezi jednotlivými bankami, které mohou být 

jak krátkodobé, tak i dlouhodobé 

d) další úvěry – tyto úvěry jsou poskytovány například obcím a městům 

2) bezúčelové  

– zde záleží pouze na klientovi, jak s finančními prostředky naloží. Nevýhodou ale je, 

že má tento úvěr vyšší úrokovou sazbu 

Podle typu výplaty: 

a) hotovostní – finanční prostředky jsou vypláceny v hotovosti 

b) bezhotovostní – finanční prostředky jsou zaslány klientovi přímo na bankovní účet 

Často je také možné setkat se  s jinými druhy úvěrů jako je například kontokorentní úvěr, 

eskontní úvěr, lombardní úvěr či hypoteční úvěr. 
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3.1.2  Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů 

Podmínky těchto úvěrů jsou obvykle standardizovány, u jednotlivých druhů úvěrů jsou 

předem stanoveny úrokové sazby, maximální lhůty splatnosti, účel úvěru a způsob zajištění. 

Při poskytování spotřebitelských úvěrů občanům používá banka mnohem jednodušší postup 

hodnocení úvěrové způsobilosti dlužníka než v případě poskytování podnikatelských úvěrů. 

Na začátku úvěrového procesu získá bankovní pracovník od zákazníka dostatek informací, aby 

mohl rozhodnout o poskytnutí daného úvěru. Tyto informace jsou v žádosti, kterou banka 

obdrží osobně a ke které je přiložen průkaz totožnosti a potvrzení zaměstnavatele o výši 

pracovního příjmu .. Pokud občan sám podniká, předkládá živnostenské oprávnění a daňové 

přiznání, kde je vykázán příjem za minulý rok. Při rozhodování o tom, zda úvěr poskytnout je 

kladen zvláštní důraz na to, aby po srážkách splátek daného úvěru bylo zachováno životní 

minimum. Pro tento účel využívá banka tabulek pro výpočet části mzdy, která bude postižená 

srážkami, kde se bere v úvahu počet vyživovaných osob a zákonem stanovené částky 

životního minima. Úvěry občanům jsou zajišťovány zpravidla ručiteli, zástavou nemovitého či 

movitého majetku nebo kombinací výše uvedených zajišťovacích způsobů [2]. 

Pokud žadatel splní všechny podmínky k poskytnutí úvěru, banka s ním uzavře 

úvěrovou smlouvu a podle charakteru daného úvěru i další smlouvy, které se například týkají 

smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovité věci. Z úvěru může banka provádět platby za 

zboží, které občan zakoupil, vyplatit občanovi částku v hotovosti nebo jí převést na jeho účet a 

dále může poskytnout občanovi kontokorentní úvěr na jeho účtu, kde předem stanoví limit,  do 

kterého se může částka čerpat [2]. 

3.1.3  Elektronické poskytování spotřebitelského úvěru 

Poskytování spotřebitelských úvěrů na různé druhy spotřebního zboží je dnes běžným 

jevem. Pokud zákazník nemá potřebnou hotovost na koupi vyhlédnutého druhu zboží,  

jednoduše zažádá u obchodníka o poskytnutí spotřebitelského úvěru, případně jiného druhu 

financování a po jeho obdržení si může daný výrobek koupit. Při sjednávání je však obchodník 

i klient nucen podstoupit zdlouhavý administrativní proces, který, jak už jsem výše uvedla, 

spočívá ve vyplnění žádosti a jejím zaslání do banky nebo jiné finanční organizace, která 



Bc. Monika Kuncova: Marketingový mix spotřebitelského úvěru 

 

2009    

 

11 

poskytuje spotřebitelské úvěry. Jelikož se zde posuzuje zda je klient schopen pravidelně 

splácet své závazky a zvažuje se, zda mu bude úvěr poskytnut, je tento proces zdlouhavý a tím 

pádem nepružný a neefektivní. Proto informační systém představuje řešení, které podporuje 

procesy související s problematikou poskytování služeb spotřebitelského financování. 

Jeho základem je systém centrálního zpracování žádostí klientů, který umožňuje 

schválení či zamítnutí spotřebitelského úvěru do 15 minut. Pomocí nezávislých elektronických 

distribučních kanálů je možné velmi rychle zadat a odeslat žádost o úvěr prostřednictvím sítě 

obchodníků či poboček. Následně proběhne její centrální zpracování ve spolupráci s externími 

systémy (např. se systémem pro zjištění bonity klienta) a doručení odpovědi žadateli. 

Zákazník si tak vybere zboží a přímo v obchodě je mu na počkání vyřízen spotřebitelský úvěr. 

Jednou z mnoha výhod systému je jeho jednoduchost. Obchodník, přes kterého se o úvěr 

žádá, nemusí být vlastníkem nákladného hardwarového a softwarového vybavení, ale stačí mu 

jen běžný fax či standardní počítač s běžným vybavením a internetovým prohlížečem.  

3.2  Marketingový mix  

Marketingový mix je soubor opatření a nástrojů, užívaných samostatně i ve vzájemné 

závislosti, v přímé či nepřímé vazbě. Slouží k lepšímu prosazení subjektu a jeho výrobku 

(služby) na trhu, k lepšímu uspokojení požadavků zákazníků a k dosažení cíle podnikání – 

zisku prodejce zboží, resp. služby [3].  

Je to zbraň, která může být využita v konkurenčním boji a tímto užitím může být pak 

potvrzena a naplněna výše uvedená definice. Základem teorie marketingového mixu je 

předpoklad, že prodejce bude využívat marketingových nástrojů jako vnitřně sladěných 

celků, nikoliv jako pouhý souhrn určitých činností nebo opatření. To znamená, že teprve 

optimální kombinace jednotlivých „ingrediencí“ zajistí optimální výsledek a užitek. 

Marketingový mix lze chápat ze dvou pohledů: [3]    

a) podnikové pojetí – zahrnuje čtyři základní nástroje marketingového mixu a 

jejich optimální kombinaci z pohledu banky a klienta 

b) společenské pojetí – je determinováno rozsahem státních zásahů do ekonomiky 

a mírou regulace trhu. Firmy při tvorbě marketingových nástrojů musejí 

respektovat určitá vnější omezení a limity. V bankovnictví takové limity 
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představují například centrální banky, oddělení hypotéčních obchodů od 

ostatních bankovních produktů apod. 

3.2.1  Historie marketingového mixu 

Prvním, kdo v marketingu hovořil o "mixu jednotlivých ingrediencí", byl James Culliton 

na konci 40. let 20. století. Se čtyřmi složkami marketingu později pracoval Richard Clewett. 

Jednalo se o produkt (Product), cenu (Price), distribuci (Distribution) a propagaci 

(Promotion). U Clewetta studoval již výše zmíněný Jerry McCarthy. Ten uvedl, že by se 

složky měly propojit a kombinovat. Navíc slovo distribuce nahradil slovem místo (Place), a 

tak vznikl klasický marketingový mix 4P.  

Některé prameny uvádí, že autorem je Neil H. Borden, který v roce 1964 (některé zdroje 

chybně uvádějí, že se jednalo o rok 1965) publikoval článek The Concept of the Marketing 

Mix. Ten ale používal v marketingovém mixu čtrnáct různých marketingových nástrojů. 

Marketingový mix následně zpopularizoval Philip Kotler, který pracoval s McCarthym na 

stejné univerzitě (Northwestern University). Jak však Kotler zdůrazňuje, marketingovému 

mixu (4P) musí vždy předcházet strategické rozhodnutí týkající se segmentace, zacílení a 

umístění/pozicování (známé pod zkratkou STP). [10] 

3.3  Marketingový mix v bankovnictví 

V obecné rovině se pro bankovní sektor, tak jako pro všechny ostatní obory a odvětví, 

hodí základní schéma marketingového mixu se 4P, které je patrné z tabulky č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Základní skupiny marketingového mixu 

• PRODUCT produkt 
• PRICE cena 
• PLACE prodejní místo 
• PROMOTION marketingová podpora 

 

Produkt  – zde je zahrnuta skupina nástrojů, která představuje objekt vlastního podnikání, tedy 

všechno, co lze nabízet na trhu k uspokojení určité potřeby, požadavku, přání či toho, kdo 

kupuje [1]. 
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V bankovnictví pod produkt, jako nástroj marketingového mixu, patří spektrum bankovních  

produktů a služeb. Na bankovní obchody lze pohlížet z hlediska trhu nebo z pohledu 

bilančního. Z hlediska trhu nabízejí tuzemské banky produkty obchodního bankovnictví 

(úvěry, depozita, akreditivy, záruky) a produkty investičního bankovnictví (nákup a prodej 

cenných papírů, správa jmění, vydávání obligací). Z marketingového hlediska je významnější 

pohled bilanční.  

Cena  -  hodnota vyjádřená v penězích, kterou akceptují účastníci trhu. Její výše by měla být 

taková, aby reprezentovala hodnotu, jakou účastníci trhu považují za reálnou [1].  

Tento nástroj je stále významným prvek marketingového mixu, zejména z hlediska jejího 

vlivu na velikost tržního podílu a na ziskovost konkrétního produktu či služby. Jako jediný 

z nástrojů vytváří cena okamžitě měřitelné výnosy, ale také ji můžeme v čase okamžitě měnit 

a tak se přizpůsobit firemní strategii.  

V bankovnictví se zvolí cenová strategie vymezením pozice banky ve vztahu ke konkurenci 

z hlediska cen. Konkrétně to znamená definovat hladinu v oblasti úrokových sazeb pro úvěry a 

depozita a poplatků a provizí na produkty a služby.  

Místo neboli distribuce – představuje souhrn činností a procesů, které vedou k rozhodování o 

optimálním výběru cesty zboží, resp. služby k zákazníkovi [1]. Distribuční sítě jsou taková 

místa, kde dochází ke kontaktu mezi klientem a firmou.  

V bankovní oblasti se marketingové úsilí soustředí na analýzu a přípravu rozhodnutí o tom, 

jak efektivně využívat nových alternativních prodejních kanálů, jako jsou různé formy 

telefonického bankovnictví (call centrum, GSM bankig), samoobslužné zóny nebo home 

banking (PC banking, internet banking). Při marketingu služeb jsou výroby, distribuce a 

spotřeba jediným procesem, který probíhá současně a za aktivní spoluúčasti klienta banky. 

Distribuce určitého produktu odlišuje jednu banky od druhé.  

V distribuční politice rozlišujeme dva hlavní distribuční systémy: 

a) přímý – služby jsou  nabízeny přímo, bez prostředníků 

b) nepřímý – mezi oba koncové články distribučního řetězce vstupuje jeden nebo více 

mezičlánků – prostředníků 
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Při volbě distribučních míst máme na zřeteli pohodlí klienta a snadnou dostupnost bankovních 

služeb a dělíme je na: 

a) fyzické – pobočkové sítě, použití telefonu, PC, platebních karet 

b) osobní – setkání s bankovním pracovníkem, který prodává službu 

Marketingová podpora (komunikace) – pro celkovou úspěšnost podniku je podstatné nejen 

bankovní produkt umět nabídnout, ale hlavně úspěšně klientovi prodat. K tomu je nezbytná 

komunikace s okolím. Podle Kotlera je marketingová komunikace definována jako placená 

nebo neplacená forma osobní i neosobní prezentace a podpory zboží, služeb či dalších 

nehmotných statků (myšlenek) [1]. Veškeré aktivity související s marketingovou komunikací 

lze zajišťovat dodavatelským způsobem nebo spoluprací s reklamní agenturou. 

V tuzemském bankovnictví se oblast komunikace nejvíce přibližuje standardu vyspělých 

firem. V souladu s  Kotlerovými pěti stádii chápání vývoje marketingového myšlení, které 

jsou uvedeny v tabulce č. 2, je zde kladně přijímána především oblast reklamy a sponzoringu, i 

když náklady na tuto oblast jsou chápány jako náklady zatěžující banku, nikoli jako potřebné 

investice do dalšího období.  

 

Tabulka č. 2: Pět zásad chápání marketingu 

1. Marketing jako propagace, reklama a publicita 

2. Marketing je tvorba pozitivních vztahů se zákazníkem 

3. Marketing jako inovace produktů a služeb 

4. Marketing jako umisťování (distribuce) služeb na trhu 

5. Marketing jako proces strategického  plánování, růstu podílu na trhu a ziskovosti na 
základě analýzy trhu 

 
Na obrázku č. 2 je znázorněno schéma strategie marketingového mixu se čtyřmi nástroji, které 

směřují k cílovým zákazníkům. 
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Obrázek č. 2: Schéma strategie marketingového mixu [1] 

 

Časem se ukázalo, že mixování pouhých čtyř nástrojů v oblasti služeb je nedostatečné, a 

tak byly do marketingového mixu postupně zařazeny další nástroje, viz tabulka č. 3, které 

rovněž výrazně ovlivňují činnost firmy podnikající ve službách.  

 

Tabulka č. 3: Další nástroje marketingového mixu 

• PARTICIPANTS účastníci prodejního procesu 
• PROCESS proces 
• PHYSICAL EVIDENCE fyzická přítomnost 

 

Účastníci prodejního procesu – jsou významným marketingovým nástrojem zejména 

v oblasti služeb. Odrážejí kvalitu služby, což je v současné době jeden z nejvýznamnějších 

faktorů, který od sebe odlišuje jednotlivé firmy [1]. Služba obvykle vyžaduje fyzickou 

přítomnost prodávajícího i kupujícího, ale v bankovnictví se poslední dobou prosazuje trend 

nepoužívat lidskou obsluhu k rutinním operacím. O to vyšší nároky jsou však kladeny na 

klientské pracovníky, kteří zajišťují unikátní operace a poradenství. 

Proces – představují souhrn postupů a činností, s nimiž se pracovníci musejí ztotožnit, které 

musejí respektovat a dodržovat. Jsou jedním z nástrojů marketingového mixu zejména 
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v oblasti služeb [1]. Stejně jako lidé, tak i procesy odrážejí kvalitu služby. Mají velký význam 

z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti, rychlosti apod., stručně řečeno mají dopad na celkovou 

úroveň kvality nabízených služeb. Proto analýzy procesů uvnitř firmy souvisejí 

s marketingovými aktivitami. 

Fyzická přítomnost – je jedním z nástrojů marketingového mixu, který zabezpečuje 

prosazení image firmy nebo jejího výrobku/služby na trhu [1]. Banky začaly měnit svá loga a 

barvy, aby vytvořily přitažlivější image a prostředí. Například jsou vhodně umístěny 

z hlediska dostupnosti, mají nápaditější interiéry, lepší osvětlení, lépe využívají prostor a 

v některých bankách dokonce v pozadí hraje hudba. Celkově bychom mohli říci, že exteriéry a 

interiéry bank jsou obalem produktů a služeb, které  nabízejí. Řízení fyzické přítomnosti a 

konkrétní činnosti jsou v bankovní sféře úzce spojeny s oblastí komunikace.  

Marketing služeb však začíná stále více užívat přesněji, jemněji laděná 3C, které jsou 

v níže uvedené tabulce č. 4, podle nichž se marketingové nástroje posuzují systematičtěji a 

s možností získat vzájemně porovnatelné výsledky, zejména při rozhodování o variantách 

produktů, distribučních kanálů, cen a marketingové komunikace. 

 

Tabulka č. 4: Koncepce 3C 

• CLIENT zákazník 
• COMPETITOR konkurence 
• COSTS náklady 

 

Nikde neexistuje marketingový mix, který by byl univerzálně použitelný ve všech 

podnicích. I dvě téměř shodné firmy nebo banky nemohou mít dost dobře stejné strategie a 

politiky, a nemohou mít ani stejný marketingový mix. Ten se totiž liší podle řady vnitřních a 

vnějších faktorů, jako jsou ekonomické možnosti a aktuální situace na trhu i v celé 

společnosti. 

3.4   Marketingový mix u zvoleného produktu 

V následující části se zaměřím na marketingový mix mnou zvolených bankovních 

produktů, které jsem si vybrala u obchodní banky „GE Money Bank“. 
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Za rok 2008 oznámila GE Money Bank významný nárůst zisku před zdaněním o 26 % 

(oproti roku 2007). Tento výsledek byl pozitivně ovlivněn nárůstem počtu klientů a zvýšenou 

poptávkou po úvěrových a vkladových produktech banky. Růst vkladů o více než 20 % mírně 

převyšoval růst úvěrů, který byl 15 %. Rovněž vzrostl celkový počet klientů - o téměř 50 000 

na celkovou výši blížící se hranici 960 000 na konci roku 2008 [11]. 

Já se nyní zaměřím na čtyři druhy spotřebitelských úvěrů pro občany, které lze získat 

prostřednictvím GE Money Bank a provedu jejich marketingový mix. 

3.4.1  PRODUKT 

         Bankovní produkt – spotřebitelské úvěry pro občany [12]   

� Expres půjčka; 

� Půjčka Provident; 

� Snadná půjčka Cetelem; 

� Konsolidace půjček. 

 Jedná se o spotřebitelské úvěry, které banka nabízí občanům. Každý si může zvolit ten 

úvěr, který potřebuje a může o něj zažádat i On-Line cestou, snadno, rychle a bez ručitele. 

Výše poskytovaných úvěrů se pohybuje v rozmezí od 3.000 do 1.000.000 Kč. 

a) Expres půjčka  

 

 

 

Jde o neúčelový úvěr, který je na trhu již 10 let a patří k nejvyhledávanějším ve své kategorii. 

GE Money Bank u něj nevyžaduje žádné zajištění, přičemž o poskytnutí rozhoduje na počkání 

a dle přání svých klientů, rozšiřuje její parametry. Naposledy zvedla hranici tohoto úvěru až na 

600.000 Kč.  

Výhody:   

� žádný ručitel ani jiná forma zajištění; 

� splátky uzpůsobeny finančním možnostem žadatele (již od 700 Kč měsíčně); 
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� možnost pojištění úvěru pro případ pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo 

trvalé invalidity; 

� finanční prostředky možno doplňovat o již splacenou částku do výše původního 

úvěrového rámce; 

� výhoda předčasného placení; 

� roční úroková sazba je v současné době 9,9 %; 

� roční procentní sazba nákladů je 12,06 %; 

� doba splácení  24 až 96 měsíců. 

Podmínky a potřebné doklady: 

� občanství České republiky; 

� věk 18 let a více; 

� trvalý zdroj příjmu (zaměstnanecký poměr, podnikatelský příjem, důchod); 

� telefon do zaměstnání – pevná linka;  

� platný občanský průkaz + druhý doklad totožnosti (např. řidičský průkaz, pas, 

bankovní karta); 

� vyúčtování za telefon v případě uvedení mobilního telefonu do zaměstnání u 

podnikatele. 

b) Půjčka Provident  

    3.000 až 50.000 Kč 

Tato půjčka je řešením pro ty, kteří nepotřebují vysokou částku, nýbrž peníze ihned a banka 

jim je neposkytne z důvodu, že například mají záznam v registru, a nebo čas na její vyřízení je 

pro klienta příliš dlouhý. Kritéria pro získání tohoto úvěru jsou opravdu mírná, a proto se 

jedná o nejdostupnější formu spotřebitelského úvěru na trhu pro většinu žadatelů. K této 

půjčce se nepojí žádné skryté poplatky, takže klient vždy bude přesně vědět, kolik splácet. 

Výhody: 

� půjčka na cokoliv; 

� bez ručitele a bez front;  

� bez poplatků za schválení půjčky a za vedení účtu; 

� bez poplatků za předčasné doplacení půjčky; 
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� mírné prohřešky v registru jsou zde tolerovány; 

� roční procentní sazba nákladů od 206,80 %. 

Podmínky a potřebné doklady: 

� průkaz totožnosti; 

� věk 18 let;  

� trvalý zdroj příjmu (zaměstnanecký poměr, podnikatelský příjem, důchod). 

c) snadná půjčka Cetelem  

Jedná se o osobní půjčku, kterou může klient využít na 

pořízení bydlení, rekonstrukci bytu, vybavení 

domácnosti, koupi automobilu nebo bezúčelově.  

V letošním roce byla klientům, kteří žádali o tuto půjčku, 

nabídnuta virtuální karta sloužící pro platbu na internetu. 

Výhody: 

� možnost sami si zvolit výši splátek a délku splácení od 6 do 84 měsíců; 

� žádné zajištění ani ručitel; 

� pojištění proti platební neschopnosti; 

� veškeré formality lze vyřídit telefonicky, mailem nebo poštou; 

� předběžné schválení se klient dozví ihned po vyplnění žádosti; 

� úrok 8,5 %; 

� roční procentní sazba nákladů 9,67 %. 

Podmínky a potřebné doklady: 

� občanství České republiky; 

� věk 18 let a více, ale v době splatnosti půjčky nesmí věk klienta přesáhnout 65 let; 

� trvalý zdroj příjmu.  

d) Konsolidace půjček 
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Tento druh úvěru byl bankou představen v říjnu 2006 a od té doby je o tento produkt obrovský 

zájem, což dokládá 31 000 klientů, kteří si do dnešní doby zkonsolidovali úvěry v hodnotě 

více než pět miliard korun. Konsolidace půjček umožní klientovi sloučit všechny jeho úvěry 

do jednoho jediného s menší měsíční splátkou. Kromě spotřebitelských půjček a úvěrů od 

různých splátkových společností lze nyní konsolidovat rovněž úvěry, které jsou čerpány 

prostřednictvím kreditních a splátkových karet nebo kontokorenty.  

Výhody:   

� bez ručitele a zástavy; 

� splácení pouze jedné půjčky s nižší měsíční splátkou; 

� doba splácení od 24 do 120 měsíců; 

� pojištění proti neschopnosti splácet; 

� předčasné splacení; 

� roční procentní sazba nákladů od 12,06 %; 

� vyřízení splácení úvěrů v ostatních bankách zdarma. 

Podmínky a potřebné doklady: 

� občanský průkaz; 

� věk 18 let;  

� občanství České republiky; 

� trvalé bydliště a kontaktní adresu na území České republiky; 

� minimální měsíční příjem 5.000 Kč (základ daně za předešlý rok  60.000 Kč). 

Jako novinku, dle přání svých klientů, kteří projevili zájem konsolidovat vyšší částky, a 

nebo potřebovali hotovost navíc, zavedla GE Money Bank jako jediná v České republice 

Konsolidaci půjček zajištěnou nemovitostí. Klient může konsolidovat své stávající úvěry a 

navíc požádat o hypotéku. 

Výhody: 

� nižší úroková sazba i měsíční splátka; 

� možnost splácení od 5 do 20 let; 

� úrokové sazby jsou pevně stanoveny na dobu 5 nebo 10 let; 

� možnost půjčení až 70 % tržní ceny zastavované nemovitosti; 
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� zajištění odhadce majetku; 

� optimální výše splátek a jejich pojištění. 

Podmínky a potřebné doklady: 

� starší 21 let; 

� poskytnutí nemovitosti k zajištění úvěru, která musí být zkolaudovaná, musí se 

nacházet na území České republiky, musí být určena k bydlení či individuální rekreaci 

a je pojištěná. 

3.4.2 CENA 

 Tyto úvěry patří v dnešní době k nejvyhledávanějším a jsou uzpůsobeny tak, aby 

uspokojili poptávku klientů. Nemalý podíl na tom má také cena, která musí být pro obě strany 

vyhovující.  

U Expres půjčky se cena nastavila tak, aby si klienti mohli vybrat z rozmezí od 30.000 

do 600.000 Kč. Akční nabídkou do 30. 6. 2009 je poskytnutí této půjčky s možností ročního 

pojištění schopnosti splácet zdarma. V tabulce č. 5 uvádím možnosti splátek a nejvýhodnější 

tip, který doporučuje banka klientům a rovněž i já se k této variantě přikláním. Splatnost 

uvedených částek je 84 měsíců.  

 

Tabulka č. 5: Akční nabídka – rok pojištění zdarma [13] 

Výše půjčky [K č] Splátka [Kč/měsíc] RPSN [%] 

60.000 1.100 16,18  

70.000 1.222 14,12  

100.000 1.777 14,33  

150.000 2.700 14,47  

200.000 3.600 14,30  

 

Detailní tabulka splátek Expres půjčky spojená s nynější akční nabídkou je uvedena jako 

příloha č.2 mé diplomové práce. 
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U Půjčky Provident si lze vypočítat na internetových stránkách společnosti Provident, 

v jaké výši budou týdenní splátky a o kolik korun bude přeplacena výše úvěru. Pro stanovení 

parametrů půjčky se zadají dva údaje:  

1/ výše půjčky  

2/ možná měsíční splátka 

 

Příklad č. 1:  

Při úvěru ve výši 25.000 Kč vám Provident nabídne až tři alternativy podle délky splácení a 

výše měsíční splátky, jak je uvedeno v tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Splátky půjčky Provident ve výši 25.000 Kč 

Délka splácení Týdenní částka [Kč] Půjčka celkem [Kč] 
Výše přeplatku 

[K č] 

27 týdnů 1.425 38.475 13.475 

40 týdnů 1.025 41.000 16.000 

53 týdnů 800 42.400 17.400 

 

 Z tohoto příkladu je patrné, že pokud si klient zvolí kratší dobu splácení s vyšší týdenní 

částkou, tak v závěru přeplatí méně, než by zaplatil při delším způsobu splácení, což je dle 

mého názoru při současných cenách přijatelnější. 

Snadná půjčka Cetelem je půjčka na cokoli, na auto, na bydlení, na dovolenou atd., a 

to v rozmezí od 30.000 Kč do 600.000 Kč. Každý žadatel si může na internetových stránkách 

společnosti Cetelem sám vypočítat varianty svých splátek při dané výšce úvěru. V tabulce č. 7 

jsou uvedeny některé varianty těchto splátek. 

 

Tabulka č. 7: Splátky půjčky Cetelem 

Výše půjčky [K č] Splátka [Kč/měsíc] Délka splácení 

20.000 1.786 12 měsíců 

40.000 995 48 měsíců 

200.000 4.979 48 měsíců 
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 Při tomto druhu spotřebitelského úvěru má klient dvě možnosti. V prvním případě si sám 

zvolí, dle svých finančních možností, výši měsíčních splátek, které je ochoten splácet a banka 

mu vypočítá délku splácení. A v druhém případě si naopak zvolí sám délku splácení a banka 

mu vypočítá měsíční splátky podle svých parametrů. Podle mého názoru je tento úvěr 

výhodný v tom, že každý si podle svých možností může zvolit to, co mu nejvíce vyhovuje. 

 S konsolidací půjček může klient splatit neomezené množství úvěrů, jejichž celkový 

součet dosud nesplacených částí je od 30.000 Kč do 300.000 Kč. Pokud žadatel zajistí 

konsolidaci půjček nemovitostí, je mu poskytnut úvěr ve výši 200.000 až 1.500.000 Kč.  
 

Příklad č. 2: Nezajištěná Konsolidace půjček 

 Pan XY, věk 35 let, jedno dítě, čistý příjem 22.000 Kč, si vzal hypotéku na svůj nový 

byt. Nyní jej dovybavuje a postupně si pořídil následující úvěry, které vyplývají z následující 

tabulky č. 8. 

 

Tabulka č. 8: Úvěry pana XY [14] 
 

 Navíc pan XY platil za poplatky dohromady 199 Kč měsíčně. Proto využil nabídky 

Konsolidace půjček a jeho nový úvěr je znázorněn v tabulce č. 9. 

 

Tabulka č. 9: Úvěr pana XY po Konsolidaci půjček [14] 

Typ úvěru 
Výše 
úvěru 
[K č] 

Počet 
splátek 

Splátka 
[K č/měsíc] 

Úroková 
sazby [%] 

Částka pro 
konsolidaci 

[K č] 

Celkově by 
pan XY 

zaplatil [K č] 
Splátková 
společnost 

35.000 36 1.391 24,99 22.249 50.076 

Splátková 
společnost 

80.000 30 3.370 19,00  41.682 101.100 

Banka 90.000 72 1.898 14,90  88.485 136.656 

GEMB 75.000 48 1.971 12,84  65.891 94.625 

Celkem 280.000  8.630  218.307 382.457 

Typ úvěru Výše úvěru 
[K č] 

Počet splátek  Měsíční 
splátka [Kč] 

Úroková 
sazba [%] 

RPSN [%] 

Konsolidace 
půjček 219.000 72 4.046 9,9  11,17  
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 Z uvedeného příkladu jsem zjistila, že po provedení Konsolidace půjček se panu XY 

měsíční splátka z celkové částky 8.630 Kč dostala na částku 4.046 Kč, čímž měsíčně ušetří 

4.583 Kč.  

3.4.3  DISTRIBUCE 

Distribuce je zajišťována prostřednictvím obchodních míst GE Money Bank a externích 

partnerů, kteří nabízejí hypotéky. Všichni musí splňovat daná kritéria. Pobočky musí mít 

kvalifikovaný personál, určitou úroveň služeb a musí poskytovat dostatečné informace o 

produktech a novinkách. Rozhoduje zde kvalita, rychlost, specializace a dostupnost služeb. 

V současné době se nejvíce používá telefon a internet, jako hlavní distribuční kanály [15]. 

GE Money Bank spolupracuje s následujícími společnostmi: 

GE Money Multiservisem, při využívání distribučních kanálů Bank pro klienty Multiservisu, 

kteří vlastní OK kartu a mohou vybírat hotovost na přepážkách obchodních míst Banky. Další 

spolupráce je v oblasti vedení, distribuce a zpracování transakcí na kreditní kartě GE Credit 

Cart Maestro/MasterCard, ke kterým poskytuje rovněž servisní služby. Za všechny tyto služby 

platí Multiservis Bance poplatky [15].  

GE Money Auto je jednou z největších leasingových společností v České republice, která 

poskytuje finanční leasing a úvěry na osobní a užitkové vozy. Každoročně financuje nejvíce 

automobilů koncovým zákazníkům na českém trhu a ve financování ojetých automobilů patří 

také mezi jedničku na trhu. Se společnostmi GE skupiny realizuje Banka dle svých instrukcí 

obchody na peněžním trhu, které jdou na její účet [15]. 

Všichni pracovníci těchto společností jsou průběžně proškolování a seznamováni 

s novými produkty a uplatňují společnou distribuční politiku.  

3.4.4  PROPAGACE (Marketingová komunikace) 

Marketingovou komunikaci můžeme rozdělit na oblast reklamy, publicity, podporu 

prodeje a osobní prodej. Každá reklama vyžaduje vhodný reklamní prostředek, přičemž 

v bankovnictví mezi nejvhodnější a nejpoužívanější patří plakáty, inzeráty a šoty v rozhlase a 

televizi.  
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Reklamní upoutávky GE Money Bank jsou velmi známy hlavně z televize a podle 

hlasování veřejnosti ve čtvrtém ročníku soutěže „Nejlepší finanční reklama roku 2005“ získala 

GE Money Bank první cenu za nejoblíbenější reklamu na „Expres půjčku“ , jejíž spot vyhrál 

v konkurenci téměř třiceti dalších reklamních spotů. Jelikož se GE Money Bank zúčastnila 

této soutěže poprvé, bylo velmi povzbudivé, že veřejnost ohodnotila zlatou medailí právě 

jejich bankovní produkt. Jedná se o příběh, který klientům banky předkládá souběžně 

jednoduchost vyřízení úvěru a zároveň nákupu v supermarketu. Náhled vítězného spotu GE 

Money Bank je patrný z obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 3 – Vítězný reklamní spot GE Money Bank  

 
  

 Dále v roce 2007, v soutěži za nejefektivnější reklamu v České republice nazvanou  

EFFIE, získala GE Money Bank první místo za reklamní kampaň „P řejděte k nám, bude Vám 

lépe – REVOLUCE NA TRHU BĚŽNÝCH ÚČTŮ“. Cílem této reklamy bylo podpořit uvedení 

konta Genius Activ na trh. Hlavní reklamní spot se odehrává u lékaře, který pacientce 

vysvětluje, že její bankovka je nemocná, neboť utrpěla vážný šok v důsledku vysokých 

bankovních poplatků za transakce. Předepíše jí recept – paušální účet Genius Active – u 

kterého se jako u jediného účtu na trhu neplatí poplatky za jednotlivé transakce. Kampaň byla 

postavena na televizní reklamě, intenzivně doprovázené tištěnou inzercí [16]. 

 V současné době se vysílá v multimédiích nová reklamní upoutávka GE Money Bank na 

bankovní produkt Expres půjčka a na její akční nabídku s ročním pojištěním zdarma. Také 

tuto nabídku dostávají lidé do svých schránek v papírové podobě. Dalším propagačním 

materiálem jsou reklamní prospekty, které GE Money Bank stylizuje do modro-bílé 

kombinace barev a ve kterých výstižně prezentují dosažitelnost svých bankovních produktů a 

také vyzdvihují jejich výhody. Myslím si, že jsou dobrým marketingovým tahem pro získání 

zájmu klientů, kteří se rozhodují, jaký z úvěrů si vybrat. Také v novinách a časopisech se 
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objevují upoutávky na různé produkty GE Money Bank. V příloze č. 3 mé diplomové práce je 

uvedena upoutávka na Expres půjčku s ročním pojištěním zdarma, která se objevila v denním 

tisku. 

 Podle mého názoru však reklama v multimédiích nestačí. Banka by měla propagovat své 

výrobky také osobní cestou, jako je například rozdávání letáků ve městech s osobní nabídkou 

svých produktů. Na druhé straně je pro občany výhodné, že na všech bankomatech GE Money 

Bank je vždy nový produkt zveřejněn a při výběru hotovosti se s ním může každý seznámit. 

Dalším pozitivním bodem v propagaci produktů je, že vždy ke každému vybranému úvěru 

dostanou klienti nějaký dárek. V tabulce č. 10, která je přílohou č. 4 mé diplomové práce, je 

znázorněn přehled nejpoužívanějších reklamních prostředků. 

3.5  Shrnutí 

Myslím si, že v dnešní době téměř každý z nás již alespoň jednou využil nabídky 

nějakého bankovního produktu. Nejvíce však lidé, v případě potřeby získání finančních 

prostředků, využijí spotřební úvěr, neboť jeho výhodou je okamžité uspokojení současných 

potřeb bez nutnosti dlouhodobého spoření a je zde možné rozdělit jednorázovou platbu na 

několik menších částí. Samozřejmě, že i tento úvěr má své nevýhody – zaplatíme více než 

jsme si půjčili, někdy si musíme obstarat ručitele nebo ručit vlastním majetkem atd. Ale i přes 

některé tyto nevýhody, stále si lidé půjčují a půjčovat budou.  

Podle výše provedeného marketingového mixu mnou zvolených čtyř spotřebitelských 

úvěrů si myslím, že nejméně výhodných úvěrem je Půjčka Provident. Důvodem jsou týdenní 

splátky, které zatěžují klienta, jelikož musí mít stále na zřeteli, že na konci každého týdne 

musí odevzdat určitou výši stanovené splátky. Naopak nejvýhodnějším úvěrem je, podle mého 

názoru, Konsolidace půjček, protože, jak už jsem se výše zmínila, každý z nás využívá 

nabídky různých úvěrů a někdy jich má tolik, že vydělává opravdu jen na splátky. A právě tato 

konsolidace umožní klientovi sloučit všechny úvěry v jeden s menším úrokem i menší měsíční 

splátkou. 
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4.  Posouzení zadlužení českých domácností 

Zájem o spotřebitelské úvěry neustále roste, což dokazují statistiky, podle kterých se 

meziročně celková zadluženost českých domácností neustále zvyšuje. Od roku 1997 do roku 

2007 vzrostlo zadlužení všech českých domácností 14krát. Nejvíce si lidé půjčují na bydlení a 

velkým hitem je v posledních letech nakupování na dluh v souvislosti s vánočními svátky. 

Objem půjček, které byly poskytnuty českým domácnostem bankami, leasingovými firmami a 

společnostmi splátkového prodeje činil na konci loňského roku 2007 875,3 miliardy korun. 

Převážná část byla investována do vlastního bydlení a pouze cca 30 % z této sumy 

představovaly spotřebitelské úvěry. Z nejnovějších dat, které vyplývají ze zprávy České 

národní banky, by v průběhu letošního roku mělo zadlužení českých domácností překonat 

hranici jednoho biliónu korun [18].   

Provozovatel bankovního a nebankovního registru klientských informací - společnost 

Czech Credit Bureau prezentovala statistiky ilustrující vývoj zadluženosti obyvatel České 

republiky v roce 2008, který je patrný z grafu č. 1. 

 

Graf č. 1: Vývoj zadluženosti v roce 2008 [18] 

 

   

Bankovní registr klientských informaci (BRKI)  byl spuštěn v červnu 2002 a u jeho 

vzniku stálo pět bank - Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Komerční banka a HVB 

Bank Czech Republic (nyní UniCredit Bank), které uzavřeli dohodu o vzájemné výměně 

klientských informací. V současnosti si v rámci tohoto registru vyměňuje informace více než 

20 institucí s bankovní licencí [18]. 
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Nebankovní registr klientských informací (NRKI) byl spuštěn v půli roku 2005 a 

provozovatelem registru je společnost Leasing and Loan Credit Bureau (LLCB). Za vznikem 

tohoto registru byly nebankovní instituce, které však rovněž poskytují produkty úvěrové 

povahy. Jedná se především o leasingové a splátkové společnosti, které však nedisponují 

bankovní licencí [18]. 

Celkový objem úvěrů evidovaný v těchto registrech přesáhl v říjnu 2008 úroveň jednoho 

bilionu korun, přičemž jen za poslední tři měsíce roku klienti bank a nebankovních finančních 

institucí vyčerpaly nové úvěry v hodnotě přesahující 60 miliard korun. Ale i přesto, že 

se jedná o velkou sumu peněz, tempo zadlužování se v posledním čtvrtletí výrazně zpomalilo. 

Zatímco ve 3. čtvrtletí rostla zadluženost lidí 1,565 % tempem, ve 4. čtvrtletí to bylo o více 

než 2 desetiny procenta méně 1,316 %, jak je znázorněno v grafu č. 2. V absolutní hodnotě se 

jedná o částku převyšující 12,5 miliard korun. 

 

Graf č. 2: Tempo růstu zadlouženosti v roce 2008 [18] 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Důvodem, proč dochází ke snižování objemu nově poskytnutých úvěrů, je obava lidí z 

ekonomické krize, která způsobuje, že se chovají odpovědněji a každý nový úvěr zvažují 

mnohem důkladněji než dříve. Také se zde odráží zodpovědnější přístup finančních institucí. 
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4.1  Rizika spojená se zadlužováním 

V případě zadlužování jde zejména o riziko, které je spojené s rostoucími úroky, 

vývojem ekonomiky a trhem nemovitostí. Jelikož jsou si bankovní ústavy všech výše 

uvedených rizik vědomy, vzniklo proto v posledních několika letech hned několik institucí, 

které mapují úvěrovou historii všech potenciálních dlužníků a zajišťují tak bankám dostatečné 

informace pro jejich další rozhodování.  

Těchto registrů úvěrů působí v České republice hned několik: [18]   

a) Centrální registr úvěrů 

- je to největší informačním systémem, který dává bankám i nebankovním subjektům přehled 

o nesplacených závazcích fyzických i právnických osob. Sdružuje hned několik databází bank, 

institucí státní správy a jiných subjektů, kterým umožňuje kontrolovat klienty a jejich 

podávané informace a předcházet tak problémům se splácením. Zaregistrovat se do tohoto 

registru může každý, zdarma a vše bude vyřízeno během několika minut.  

b) Úvěrový registr provozovaný CCB (Czech Credit Bureau) 

- jde o registr určený k evidenci fyzických osob a živnostníků, kteří již někdy čerpali úvěr 

nebo o něj žádají. Nacházejí se v něm jak pozitivní, tak i negativní informace o dlužnících 

většiny bank a stavebních spořitelen. Provozovatel tohoto registru zaznamenal v prosinci 

minulého roku výrazný nárůst počtu úvěrů, kde jsou klienti více jak 3 měsíce v prodlení se 

splátkami. V porovnání s listopadem jde o nárůst objemu splátek po splatnosti o 7,2 %, což je 

patrné z grafu č.3. 

 

Graf č. 3: Objem splátek po splatnosti [18] 
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Jednoznačně nejvyšší míru rizika nesplácení vykazují spotřebitelské úvěry, jejichž 

celkový objem ke konci loňského roku dosáhl dlouhodobě nesplácených závazků 1,7 miliard. 

Při přepočtu na celkový objem všech poskytnutých spotřebitelských úvěrů nám vyjde, že tato 

částka přestavuje necelých pět procent (4,667 %) z celkového objemu všech poskytnutých 

úvěrů.  
Přestože se podíl dlouhodobě nesplácených závazků ke konci loňského roku zvýšil a 

nadále roste i celková zadluženost českých domácností, jsme na tom, v porovnání s většinou 

původních členů Evropské unie, stále dobře. Je to především tím, že historii českého 

úvěrového trhu je zatím krátká. 
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5. ZÁVĚR 
 

Toto zvolené téma pro mou práci jsem si vybrala proto, že v současnosti se 

spotřebitelské úvěry řadí mezi nejžádanější úvěry v České republice, a z tohoto důvodu je za 

potřebí, dovědět se o nich co nejvíce. 

Cílem této práce byla problematika poskytování spotřebitelských úvěrů a půjček od GE 

Money Bank z pohledu marketingového mixu a také posouzení zadlužení českých domácností.  

Z hlediska postavení na trhu patří spotřebitelské úvěry poskytované občanům od GE 

Money Bank mezi špičku těchto bankovních produktů. Tato oblast prochází v posledních 

letech velkými a podstatnými změnami, a to zejména díky tomu, že stále více lidí využívá 

půjček a nabídek k čerpání různých bankovních produktů.  

Stěžejní kapitolou je kapitola č.3, nazvaná Marketingový mix spotřebitelského úvěru. 

Zde jsem provedla marketingový mix mnou zvolených spotřebitelských úvěrů od GE Money 

Bank - Expres půjčka, Půjčka Provident, Snadná půjčka Cetelem a Konsolidace půjček (bez 

zajištění a se zajištěním). Každý z těchto bankovních produktů je rovněž v současné době 

poskytován přes Internet, tedy On-Line cestou. Je snadný, rychlý, klient nemusí mít žádné 

ručení a může si půjčit v rozmezí od 3.000 do 1.000.000 Kč na cokoliv. Provedením 

konkrétního marketingového mixu jsem zjistila, že jednotlivé typy úvěrů se od sebe odlišují  

formou splátek, úroků a dobou splácení. Překvapujícím zjištěním pro mě byly intervaly 

týdenních splátek u Půjčky Provident. Mnoho domácností si neuvědomuje rizika s tím spojená 

a tím pádem dochází k nárůstu neuhrazených splátek. Oproti tomu mě velmi zaujal nový 

produkt Konsolidace půjček, který umožňuje klientovi větší množství spotřebitelských úvěrů 

sjednotit do jednoho balíčku. Myslím si, že v současné době toho mnoho domácností využije, 

protože tak ušetří až tisíci koruny na měsíčních splátkách.  

Jak potvrzují statistiky, v období dovolených a blížících se vánoc se české domácnosti 

začnou bezmyšlenkovitě zadlužovat a teprve s příchodem první splátky si uvědomí, že jejich 

rozhodnutí bylo na jejich poměry poněkud ukvapené. Bohužel to ve většině případů končí tím, 

že se rázem ocitnou v neschopnosti splácet, a pokud to přesáhne 3 měsíce, je vydán exekuční 

příkaz a v tu chvíli nastávají skutečné problémy. 
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V současné době začíná být malý bankovní trh v Česku již nasycený. Banky navíc 

monitorují ostatní a snaží se kopírovat různé služby od konkurence. Při současném stavu již 

nebude banka o klienta bojovat jen konkrétním produktem a rozsahem služeb, ale hlavně 

kvalitou a osobním přístupem ke klientovi. Jestli se to bance podaří, klient zůstane, v opačném 

případě může odejít ke konkurenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Monika Kuncova: Marketingový mix spotřebitelského úvěru 

 

2009    

 

33 

 

Seznam použité literatury 

 

  [1]  CETLOVÁ, H.: Marketing služeb. 3. vyd. Praha: Bankovní institut, 2002. 212 s., ISBN 

80-7265-049-1 

  [2]   KIPIELOVÁ, I.: Bankovnictví pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1998. 211s.,  

ISBN 80-7168-273-X 

  [3]   KOTLER, P.: Marketing a management. 8 vyd. Praha: Victoria Publisching, 1992. 789 

s., ISBN 80-85605-08-2 

  [4]   SVĚTLÍK, J.: Marketing – cesta k trhu. 2. vyd. Zlín: EKKA, 1992. 256 s., ISBN 80-

900015-8-0  

  [5]   SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika. 4.vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 473 s., ISBN 

80-7179-892-4 

 

Internetové stránky: 

  [6]   http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka 

  [7]   http://www.finexpert.cz/default.aspx?textart=1&article=19624 

  [8]   http://www.banky.cz/ge-money 

  [9]   http://www.gemoney.cz/ge/cz/2/platebni-styk 

[10]   http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/ 

[11]   

 http://zpravy.kurzy.cz/165994-ge-money-bank-oznamuje-vysoky-rust-zisku-před 

zdanenim-za-rok-2008-a-rekordni-narust-vkladu/ 

[12]   http://www.pujcka-pujcky.cz/Ge-Money-Bank/ 

[13]   http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/pujcky/expres-pujcka 

[14]  http://www.finance.cz/zpravy/finance/136568-konsolidace-pujcek-udelejte-si-poradek-/ 

[15]   http://www.gemoney.cz/vz2005/vz/zp_prop_osoby4.htm 

[16]   http://www.mesec.cz/tiskove-zpravy/ge-money-bank-ziskala-zlatou-effie-za-reklamni/ 

[17]   http://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_banka 

[18]   http://hypoindex.cz/clanky/zajem-o-uvery-klesa.-pocet-nesplacenych-ovsak-vrostl 



Bc. Monika Kuncova: Marketingový mix spotřebitelského úvěru 

 

2009    

 

34 

Seznam obrázků a grafů 

 

Obrázek č. 1: Budova České národní banky v Praze 

Obrázek č. 2: Schéma strategie marketingového mixu 

Obrázek č. 3: Vítězný reklamní spot GE Money Bank 

Graf č. 1: Vývoj zadluženosti v roce 2008 

Graf č. 2: Tempo růstu zadluženosti v roce 2008 

Graf č. 3: Objem splátek po splatnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Monika Kuncova: Marketingový mix spotřebitelského úvěru 

 

2009    

 

35 

Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1: Základní skupiny marketingového mixu 

Tabulka č. 2: Pět zásad chápání marketingu 

Tabulka č. 3: Další nástroje marketingového mixu 

Tabulka č. 4: Koncepce 3C 

Tabulka č. 5: Akční  nabídka – rok pojištění zdarma 

Tabulka č. 6: Splátky půjčky Provident ve výši 25.000 Kč 

Tabulka č. 7: Splátky půjčky Cetelem 

Tabulka č. 8: Úvěry pana XY 

Tabulka č. 9: Úvěry pana XY po Konsolidaci půjček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Monika Kuncova: Marketingový mix spotřebitelského úvěru 

 

2009    

 

36 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Oficiální údaje o bance 

Příloha č. 2: Přehled splátek Expres půjčky 

Příloha č. 3: Ukázka reklamní upoutávky v tisku 

Příloha č. 4: Nejpoužívanější reklamní prostředky

 


