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Motto:     

Marketing je pro firmu tak základní, že nemůže být považován za izolovanou 
funkci. Je naopak komplexní integrovanou disciplínou celého podniku, která se 
promítá do jeho konečného výsledku z hlediska zákazníků a spotřebitelů.  
                                                                          Peter F. Drucker 
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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá  využíváním podpory prodeje pro daný produkt             
v oblasti bankovnictví. Zaměřuje se na pět bank, které jsou mezi klienty nejrozsáhlejší 
na českém trhu v mosteckém regionu. Cílem je zanalyzovat veškeré způsoby podpory 
prodeje a najít lepší možnosti k danému produktu. 

 
Teoretická část pomocí zpracování dostupných bankovních pramenů 

charakterizuje a zároveň popisuje jednotlivé banky včetně bankovního produktu - 
hypotéka a podporu prodeje k danému produktu. 

 
Praktická část zjišťuje pomocí marketingového výzkumu - dotazníku postoje 

50 vybraných klientů ze všech bank, kteří jsou potencionálními zájemci o hypotéku. 
 

Klí čová slova: banka, marketingový výzkum, podpora prodeje 
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Summary 

 
The submitted thesis deals with using of sales promotions for the certain 

product in banking. That is focused on five banks which are the most extensive among 
bank customers in the Czech market in the Most District. The target is to analyze all 
ways of sales promotions and to find better use for the given product. 

 
Theoretical part characterizes and also describes, through processing  
of available bank sources, individual banks including the bank product – 

mortgage and sales promotions for the given product, conditions for the grant of 
mortgage and basic concepts of marketing. 

 
Practical part reconnoitres, through marketing survey – questionnaires,  
the attitude of 50 customers from all banks who are going to become future 

applicants for mortgage focused on various tools of communication mix. 
 
At the conclusion of the thesis there is a reference for using of next sale 

promotions in banking. 
 
Keywords: bank, marketing research, sales promotions, communicative mix 
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1 ÚVOD 

V dnešní ekonomicky vyspělé době jsme svědky toho, že banky nedělají nic 
jiného, než se předhánějí v získávání každého zákazníka. V době rozvoje různých 
technologií a zostřující se konkurence  nemají banky moc na výběr a musí se rychle 
přizpůsobovat trhu a hlavně zákazníkům. Proto mění strukturu produktů i prodejní 
kanály, přes něž jsou produkty nabízeny. 

Více než kdykoli v minulosti nabízejí dnes  banky mnoho produktů, které 
uspokojují přání a potřeby klientů. Jsou ovlivněny rozvojem nových bankovních 
trendů.  V současné době se zejména  mladí lidé zabývají otázkou budoucnosti, a to 
především otázkou bydlení. Trendem dnešní doby je kupování majetku do svého 
vlastnictví. Pro mnohé z nás je proto  důležité vlastnit majetek , což se zároveň stává 
hlavním předmětem tzv. byznysu.  

Zaměřila jsem se na nejrůznější podoby hypoték, které dnes banky nabízejí. 
Hypotéky představují velký podíl výnosů všech bank. A v dnešní ekonomické krizi je 
toto hlavním tématem klientů, kteří potřebují získat tento produkt pro financování své 
nemovitosti, dále České Národní Banky a komerčních bank. Rok 2009 nezačal pro 
hypoteční banky příliš příznivě. Objem obchodů v porovnání s minulými úspěšnými 
roky rapidně klesl. Zájem o hypotéky je nízký, lidé stále čekají, jak se bude situace na 
hypotečním i nemovitostním trhu vyvíjet. Při rozhodování o pořízení nemovitosti jsou 
opatrnější, méně ochotní se v nejistých podmínkách zadlužovat, a proto odkládají svá 
investiční rozhodnutí. Rozhodla jsem se zjistit jak banky s tímto problémem bojují, 
zaměřila jsem se na využití nástrojů podpory prodeje u nabízených hypoték. 

Otázkou nezůstává jen, jaká je pro konkrétního klienta ta nejlepší hypotéka, 
ale také to, jakým způsobem banky hypotéku nabízejí. Zákazník nehledá nejlepší 
hypotéku, nýbrž takovou, která mu bude co nejvíce vyhovovat.  

Cílem mé diplomové práce je zanalyzovat podporu prodeje u vybraného 
produktu v bankovním sektoru a najít lepší využití a kombinaci těchto nástrojů.  

Jako zkoumaný produkt jsem si zvolila hypotéky. Jedná se o nejnovější 
hypotéky bank - KB, CS, GE MONEY BANK, ČSOB, Raiffeisenbank . Tyto banky 
jsem zvolila na základě omezení v regionu, v němž se vyskytují pouze zmíněné banky. 

Mým záměrem je zpracovat průzkum využívání  podpory prodeje u všech 
nabízených hypoték od různých finančních institucí 50ti klientů těchto bank v 
Ústeckém kraji formou anonymních dotazníků. 

Průzkum provedu na základě kvalitativního, dotazníkového výzkumu. 
Dotazníky rozešlu vybraným klientům na uvedenou adresu, popřípadě na emailovou 
adresu. Po obdržení vrácených vyplněných dotazníků vyhodnotím a zanalyzuji veškeré 
informace. Dále provedu třídění získaných informací a následně  tato data podrobím 
matematicko-statistické analýze. 

V rámci teoretické části se pokusím vysvětlit nejvýznamnější pojmy a 
definice, které bezprostředně souvisejí s daným tématem, jako je marketing, 
marketingový mix, komunikační mix, podpora prodeje,  Komerční banka, Česká 
spořitelna,  Ge Money bank, Československá obchodní banka a Raiffeisenbank. 
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Praktickou část chci věnovat již vlastnímu výzkumu a zpracování podkladů 
k dané problematice. Nejprve se zaměřím na charakteristiku jednotlivých hypoték                      
u všech bank, na její  podporu prodeje a dále na  charakteristiku obchodních bank - 
Komerční banku, Českou spořitelnu,  Ge Money banku, Československou obchodní 
banku a Raiffeisenbanku  a zejména pak na vyhodnocení výsledků dotazovaných 
respondentů. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří  jakýmkoli způsobem přispěli                    
k mé diplomové práci. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Vzhledem k tématu diplomové práce považuji za důležité věnovat první 

kapitolu vysvětlení pojmům marketing, marketingový mix a marketingová 
komunikace, ze které plyne pojem  podpora prodeje a všem ostatním pojmům, které 
s ní bezprostředně  souvisejí.  

2.1 Definice marketingu 
Marketing je věda a umění objevit, vytvořit a dodat hodnotu, která uspokojí 

potřeby cílového trhu. [6] 

Marketing je systém teoreticky propracovaných principů a postupů, jejichž 
pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a reagují na 
ně, čímž se snaží zvýšit pravděpodobnost úspěchu na trhu. [13] 

Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a 
distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí 
požadavky jednotlivců a organizací. [1] 

Je mnoho definic marketingu, ale jedno mají vždy společné a to cíl 
marketingu je zaměřen na přání a potřeby zákazníka . 

2.2 Marketingový mix 
Je souborem marketingových nástrojů, které firma využívá k ovlivnění 

poptávky po svém produktu ( zboží nebo službě). Představuje tedy základní prvky, 
pomocí kterých se snaží firma dosáhnout vytyčených cílů. Tyto prvky jsou vzájemně 
propojené. [17] 

2.2.1 Produkt 

 Produkt je cokoli, co lze nabídnout na trhu k upoutání pozornosti, 
k používání, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě. Může uspokojit touhy, přání nebo 
potřeby. Patří sem předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky.  [12] 

V analytickém pojetí je produkt rozdělen do tří úrovní: 

1. Jádro chápeme jako obecné vyjádření toho, co zákazníci kupují. Je to základní 
užitek, který nám produkt přináší. U hypotéky tvoří jádro samostatný účel, má tedy 
klientům poskytnout potřebnou sumu peněz na realizaci bydlení.  

2. Vlastní, skutečný nebo reálný produkt  zahrnuje následujících pět 
charakteristických znaků: 

 úroveň kvality 

 provedení 

 styl a jemu nadřízený design 

 značka 

 obal 
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Tabulka 1 -  Ukázka pěti znaků hypotéky pomocí marketingového mixu - produkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rozšířený, širší produkt obsahuje dodatečné služby či výhody. U hypoték je to 
např. pojištění proti neschopnosti splácet, garance nízké úrokové sazby, možnost 
čerpání bez dokládání faktur atd. 

2.2.2 Cena 

Cena je peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu, případně souhrn 
všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek vlastnictví nebo užívání výrobku, či 
služby.  

Stanovení ceny by mělo vycházet z celkové marketingové strategie. Určení 
správné výše ceny je velmi důležité rozhodnutí, protože výrazně ovlivňuje obrat firmy, 
zisk, image a tržní podíl.[12] Za cenu je v bankovnictví považována úroková sazba, 
která je rozhodujícím faktorem při pořizování hypotéky. Banky nabízejí  nejen 
přijatelné sazby,  nýbrž  i přijatelné podmínky způsobu čerpání, které právě 
doprovázejí tuto úrokovou sazbu. Pak už je jen na klientovi, zda zvolí tuto výhodnou 
dvojici či ne. 

2.2.3 Distribuce 

Distribuce zahrnuje veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo 
službu dostupnou zákazníkovi. [12] 

Znaky Produkt - Hypotéka 

1. ÚROVEŇ 
KVALITY 

1.  čerpání hypotéky z důvěryhodného 
bankovního institutu, který se zároveň 
postará o plynulé proudění peněz 

2. PROVEDENÍ 

2. přizpůsobení  hypotéky  kladeným 
požadavkům na čerpání  financí a 
vyplývání úroků z ní  odpovídají reálné 
úměrnosti finančního trhu. 

3. STYL A 
JEMU 

NADŘÍZENÝ 
DESIGN 

3. řazení  hypotéky mezi ty nejlepší a 
nejoblíbenější na trhu 

4. ZNAČKA 
4. čerpání  hypotéky od banky, která má 
goodwill 

5. OBAL 
5. způsob,  jakým se hypotéka nabízí a 
jaké výhody spolu s ní přináší 
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Distribuční systém slouží k vytváření cest, po kterých se výrobky dostávají od 
výrobců ke spotřebitelům. Rozhodnutí o tom, jakými cestami se náš produkt dostane 
na trh k zákazníkovi, patří mezi nejdůležitější a ovlivňuje použití ostatních 
marketingových nástrojů. [14] 

Na výši ceny se např. odrazí, zda se bude prodávat prostřednictvím 
velkoobchodních firem nebo naopak specializovaných maloobchodních prodejen.  

Distribuce hypoték  probíhá spíše prostřednictvím bankovních poboček. Pro 
uzavření smlouvy je potřeba zajít na pobočku, kde se sepíše smlouva, která musí být 
řádně podepsaná. Distribuce informací, které se týkají bankovních produktů, už 
probíhá pomocí komunikačních cest, jako jsou telefonické dotazy, či upozorňování 
klientů prostřednictvím SMS na nové produkty i prostřednictvím internetu. 

2.2.4 Propagace  

Pod pojmem propagace rozumíme obor marketingové komunikace, který je 
orientován na podporu prodeje . Klade si za cíl vytvořit u spotřebitelů takový postoj 
k výrobku nebo ke službě, který vyústí v jeho následnou koupi. [14] 

Je to forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem ovlivnění 
prodeje výrobků nebo služeb: [17] 

� zahrnuje aktivity určené ke komunikaci se zákazníky 

� informuje, přesvědčuje nebo připomíná spotřebitelům vlastnosti a dostupnosti 
produktu 

2.3 Propaga ční -  komunika ční mix se následn ě opírá o čtyři 
hlavní nástroje 

2.3.1 Marketingová komunikace -  je termín pro obor i činnosti zabývající se 
komunikací komerčních i nekomerčních sdělení trhu pomocí marketingových 
prostředků. [20] 

Tabulka 2 - Ukázka komunikačního mixu [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. reklama je placená forma neosobní prezentace 
produktu s cílem informovat spotřebitele a ovlivňovat jeho 
nákupní chování  

2. podpora prodeje  je forma propagace, která 
prostřednictvím různých aktivit podporuje prodej výrobků a 
služeb  

3. public relations je vztah s veřejností, je to neosobní 
forma komunikace zveřejněná na publikování pozitivních 
informací s cílem vyvolat dobré veřejné mínění o firmě (image 
firmy)  

4. osobní prodej je nejnáročnější formou propagace                
s cílem dosáhnout žádoucího prodeje prostřednictvím 
osobního kontaktu  
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2.3.2 Podpora prodeje - Sales promotion 

Je velice využívaným prostředkem komunikačního mixu. K používaným 
formám náleží: 

 názorné ukázky 
 zvýhodněné nabídky 
 spotřebitelské soutěže 
 věrnostní programy 
 merchandising - prezentace zboží na prodejní ploše 
 reklamní dárek 
 klientské odměny - např. sleva z úrokové sazby nebo jiné 

zvýhodnění 
 výstavy 

 
Řada z uvedených aktivit není záležitostí samotného obchodníka, ale bývá 

realizována ve spolupráci s výrobcem - v mém případě s bankou. 

Banky mohou využívat jako podporu prodeje věrnostní programy (systémy). 
Postatou je motivování zákazníka prostřednictvím různých forem odměny ke stálé 
věrnosti  a získávání množství důležitých informací o  klientovi. 

 Ukázkové modely: 

→ cenový - poskytování speciální nabídky pro členy systému za nižší 
cenu 

→ bodový - sbírání bodů a následné poskytnutí slevy 

Trendem dnešní doby bývá zavedení elektronické věrnostní karty.  Je to 
alternativa papírových poukázek a kupónů. Bohužel dosud ještě nejsou oceněny 
všechny výhody, které poskytuje. Karta se používá jako nástroj pro ovlivňování 
poptávky a stimulaci nákupu. Příkladem je Česká spořitelna, která zavedla  „chytrou” 
kartu. 

2.4 Komunika ční mix v bankovnictví  

Dnes si nejenom naše banky, ale i mnoho dalších firem napříč celým trhem 
nedovede představit komunikaci se svými klienty bez pomoci internetu. Zde se 
případný zájemce může dozvědět veškeré informace o hypotékách, o podmínkách 
jejich poskytnutí nebo si může spočítat výši svých měsíčních splátek. Internet 
pochopitelně slouží i jako klasické reklamní médium.  
 

Z moderních forem přímé komunikace je třeba určitě zmínit oslovení 
prostřednictvím telemarketingu za pomoci vlastního nebo externího call centra. 
Pochopitelně funguje i opačný směr, kdy na speciální infolinku vznáší dotaz         
klient.  
 
              Sáhnout lze rovněž k promo aktivitám a například kombinovat reklamní 
sdělení s akční nabídkou. Podlinkové aktivity pak rovněž zahrnují public relations 
aktivity , B2B komunikaci s partnery banky jako jsou například developeři, realitní 
kanceláře, finanční poradci a podobně.  
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Konečně výčet marketingových aktivit by nebyl úplný, pokud bych 
zapomněla na „drobnosti”, jako je výroba reklamních a dárkových předmětů pro 
klienty i obchodní partnery nebo sjednocený design poboček.  
 
               Obecně na celém finančním trhu - a na trhu hypoték obzvlášť - platí, že není 
radno podceňovat takzvané sdělení „od úst k ústům”.  
 
               Mnoho nových klientů dnes chodí na základě pozitivní osobní zkušenosti a 
doporučení přátel, přičemž jedno z marketingových pravidel říká, že o dobrou 
zkušenost se člověk podělí se třemi dalšími, ale o špatné zkušenosti řekne deseti lidem. 
I to je důvod, proč banky dnes přikládají takovou váhu osobnímu přístupu ke svým 
klientům. [16] 

Další možnosti komunikace klienta s bankou je vyobrazeno v Možnosti 
komunikace klienta s bankou [11]- Komunikace 1, - Komunikace klienta s bankou, - Komunikace 
prostřednictvím internetu, - Komunikace prostřednictvím automatického tel. systému, - Komunikace 
pomocí živého telefonního bankéře. 
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3 MARKETINGOVÝ PR ŮZKUM  
Marketingovým výzkumem se získávají informace pro marketingové řízení, 

dále poskytuje informace o situaci na trhu, o chování zákazníků a o možném 
podnikatelském riziku. [17] 

Ke zjištění potřebných informaci se používají dvě techniky: 
1. kvalitativní výzkum 
2. kvantitativní výzkum 

Ve své diplomové práci jsem použila kvalitativní výzkum, který sleduje 
průběh jevů, zaměřuje se na informace u malého vzorku nositelů (respondentů) a 
slouží ke zjišťování motivace, postojů a chování zákazníka. Tuto techniku jsem využila 
na základě průzkumu, který jsem provedla prostřednictvím dotazníku. 

Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem banky zajišťují podporu prodeje u 
nabízených hypoték, zdali to klientům vyhovuje,  a najít lepší využití podpory prodeje 
pro tento produkt. 

3.1 Hlavní p ředstavitelé bankovního trhu ČR v mosteckém 
regionu  

3.1.1 Komerční banka 

Komerční banka (KB) patří k nejvýznamnějším bankovním institucím 
v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Je součástí mezinárodní 
skupiny Société Générale a poskytuje komplexní služby drobného, podnikového 
a investičního bankovnictví. Další společnosti finanční skupiny Komerční banky 
nabízejí specializované služby, mezi které patří penzijní pojištění, stavební spoření, 
factoring, spotřebitelské úvěry, hypotéky a  pojištění.  

Služby samotné Komerční banky využívalo v roce 2007 téměř 1,58 milionu 
zákazníků prostřednictvím telefonního, internetového a mobilního bankovnictví a také 
386 poboček a 661 bankomatů po celé České republice. V rámci pobočkové sítě banka 
vybudovala 35 specializovaných business center pro střední podniky a municipality a 4 
centra pro velké podniky.  

Finanční skupina KB byla k 31. prosinci 2007 tvořena devíti dceřinými 
společnostmi, z toho v osmi společnostech držela KB nadpoloviční podíl a v Komerční 
pojišťovně, a.s., 49% podíl. Průměrný počet zaměstnanců skupiny KB v roce 2007 
činil 8 534. [10] 

3.1.2 Česká spořitelna 

Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost 
Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a 
později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako 
akciová společnost. Téměř pět a půl milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, 
hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na českém trhu.  

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Erste 
Group s více než 16 miliony klientů.  
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Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a 
střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých 
korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České 
spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již 
vydala více než 3  mil. platebních karet, disponuje sítí zhruba 640 poboček a 
provozuje více než 1100 bankomatů a zaměstnává průměrně 10 897 zaměstnanců. [3] 

3.1.3 Československá obchodní banka  

Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka v České 
republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb 
v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 
byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je 
součástí Skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku. 
Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka 
ČSOB byla oddělena k 1.1.2008.  

ČSOB zahrnuje fyzické osoby, malé a středně velké podniky, korporátní 
klientelu a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. V 
retailovém bankovnictví v ČR působí společnost pod dvěma obchodními značkami – 
ČSOB a Poštovní spořitelna, která využívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. 
Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 227 pobočkách v ČR, klienti Poštovní spořitelny 
jsou obsluhováni prostřednictvím 32 Finančních center Poštovní spořitelny a zhruba na 
3 350 obchodních místech České pošty (stav k 30.6.2008). ČSOB i Poštovní spořitelna 
dále poskytují své služby prostřednictvím různých kanálů přímého bankovnictví. [5] 
 

 3.1.4  Ge Money Bank 

GE byla založena před více než sto lety v roce 1892. U kolébky této 
společnosti stál geniální vynálezce Thomas Alva Edison. Sídlí ve Stamfordu v USA, je 
dceřinou společností GE. V ČR působí tři společnosti divize GE Money: Ge Money 
Bank, GE Money Multiservis a GE Money Auto.  

GE Money Bank (dříve GE Capital Bank) je moderní univerzální bankou 
s rozsáhlou sítí 194 obchodních míst a 370 bankomatů po celé České republice.  [8] 

Nabízí klientům rychlé, flexibilní, snadné a dostupné produkty a služby.  
Klienti si mohou podle svých potřeb vybrat z řady depozitních, či úvěrových   
produktů. [8] 

  

                                 3.1.5 Raiffeisenbank 

Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) poskytuje od roku 1993 v České republice široké 
spektrum bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila 
spojování s eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008. 
Raiffeisenbank obsluhuje klienty v síti více než 100 poboček a klientských center, 
poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních a firemních 
poradců.  

Majoritním akcionářem obou bank je s 51 procenty rakouská finanční 
instituce Raiffeisen International Bank Holding AG.  
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Na 17 trzích střední a východní Evropy obsluhuje Raiffeisen International 
více než 14 milionů klientů na 3000 obchodních místech. Od roku 2005 jsou akcie 
skupiny kótovány na vídeňské burze. Majoritním vlastníkem Raiffeisen International je 
RZB Group se 68,5 procenty, zbývající část se volně obchoduje. [19] 

3.2 Bankovní produkt – Hypotéka [15] 
Banky v současné době provádějí celou širokou paletu činností, které se 

neustále rozvíjejí a různým způsobem modifikují, a z tohoto důvodu je obtížné provést 
jejich obecnou charakteristiku a systematizaci. Proto jsem se zaměřila na jeden 
finanční produkt, který je v dnešní době velice aktuální.  

 V době finanční krize zájem o hypotéky mírně v České republice klesá. 
Hypoteční banky nepřijaly žádná významná opatření pro zpřísnění podmínek při jejich 
poskytování.  

Když banky posuzují žádosti o hypotéky, kladou důraz především na 
dostatečnou klientovu bonitu a dobrou platební morálku.  

 

K 30. červnu 2008 bylo občanům České republiky poskytnuto 373 tisíc 
hypoték v celkové výši 530 miliard korun. Hypotéku tak dnes čerpají zhruba čtyři lidé 
ze sta.  

Vzhledem k probíhající finanční krizi jsem se zajímala, zda a jakým 
způsobem se krize promítla i do situace na českém hypotečním trhu. 
 
                        Žadatelé o hypoteční úvěr nejčastěji preferují pětiletou                                    
fixaci úrokové sazby před fixací tříletou nebo roční.  
 

U některých bank je tato pětiletá fixace proti ostatním fixacím 
upřednostňována velmi výrazně. Volí ji například devět z deseti klientů Komerční 
banky, více než polovina klientů České spořitelny. V případě ČSOB  ji preferují 
zhruba dvě třetiny žadatelů o hypotéku.  
 
               Banky pravidelně a pečlivě monitorují český i zahraniční trh, vyhodnocují 
rizika  a v případě nepřiměřených negativních trendů jsou připraveny zvážit možnost 
zpřísnění podmínek, například zvýšením úrokové sazby, což má vliv na výši měsíčních 
splátek a na hypotéku tak dosáhne méně lidí.  
 
               Počet odmítnutých žádostí se podle informací z bank v posledních měsících 
nijak významně nezvyšoval, u většiny se podíl zamítnutí trvale pohybuje okolo pěti 
procent.  
               Také na hlavních důvodech odmítnutí se banky shodují. Nedostatečná bonita, 
neboli schopnost klienta splácet úvěr, negativní záznam v registru dlužníků, nevhodná, 
resp. nedostatečná zástava, to jsou nejčastěji uváděné důvody, proč klienti nedostanou 
požadovanou výši hypotečního úvěru. [15] 
 
               V případě nízké bonity se v mnoha případech banky snaží klientovi vyjít 
vstříc a nabídnou mu alternativní řešení, např. delší dobu splatnosti nebo nižší úvěr. 
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3.3 Jednotlivé hypotéky nabízené bankovními institu cemi  

3.3.1  Česká spořitelna 

Produkt: Ideální hypotéka [2] 

→ je určena fyzickým osobám 
→ lze ji získat bez poplatku za vyřízení 
→ až do 100% hodnoty zastavené nemovitosti 
→ klienti si ji sami můžou sestavit a vybrat si služby podle svých potřeb 
→ platí se  pouze za zvolené služby, neplatí se za nic, co  klient nevyužívá 
→ v průběhu splácení si lze hypotéku kdykoli přizpůsobit 
→ umožňuje změnu výše splátek a jejich odklad dle potřeb 

3.3.2  Komerční banka 

Produkt: Flexibilní hypotéka [9] 

→ je určena fyzickým osobám 
→ možnost měnit nebo přerušit splácení úvěru 
→ možnost snížení měsíční splátky až o 50 % ze splátky sjednané při uzavření 

smlouvy o úvěru 
→ navýšení splátky je možné až o 100 % výše splátky sjednané při uzavření hypoteční 

smlouvy 
→ u odkladu splátky má klient možnost vynechat až 3 po sobě jdoucí splátky, nebo 

začít hypotéku splácet až rok po uzavření bez jakékoli složité procedury. 
→ u hypotečních úvěrů se používá pevná úroková sazba po dobu platnosti úrokových 

podmínek (1 rok až 10 let, 15 let od podpisu úvěrové smlouvy)  
→ minimální výše úvěru činí 200 000 Kč a maximální výše je omezena pouze: 
      85 % nebo 100 % z ceny zastavených nemovitostí  

3.3.3  ČSOB 

Produkt - hypotéka s garantovanou výší splátek [4] 

→ určená pro fyzické osoby 
→ garantované, nikoli minimální úrokové sazby 
→ zajistí pojištění nemovitosti i schopnosti splácet, odhad ceny nemovitosti i potřebné 

dokumenty z katastru nemovitostí.  
→ možnost zvolit garanci stejné výše splátky po celou dobu trvání hypotéky  
→ půjčka od 200 000 Kč a výše na dobu od 5 do 40 let  
→ maximální výše úvěru není omezena 
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3.3.4  GE Money bank  

 Produkt- Hypotéka HypoExpres [7] 

→ určena pro fyzické osoby 
→ půjčka až 80 % tržní ceny nemovitosti na 5 až 30 let  
→ HypoExpres - schválení výše hypotéky již do 3 hodin  
→ mimořádné splátky v průběhu fixace bez sankcí  
→ proplacení investice do nemovitosti za dobu až 3 roky nazpět  
→ při čerpání úvěru na rekonstrukci či výstavbu není nutné předkládat faktury – 

zaslání peněz na účet klienta  
→ garance úrokové sazby 30 dní - sazba je stejná pro nové 

i stávající klienty 
→ až 9 měsíců na výběr nemovitosti, popř. přípravu realizace rekonstrukce 

nemovitosti  
→ po vybrání  nemovitost závazný a neodvolatelný příslib banky o výši budoucí 

hypotéky  

3.3.5  Raiffeisenbank 

Produkt - Hypotéka Klasik [18] 

→ určena pro fyzické osoby 
→ mimořádné splátky zdarma opakovaně každý rok  
→ rychlé projednání úvěru 
→ až 20 % z výše úvěru možné  použít na cokoli – bez prokazování účelového 

vynaložení finančních prostředků bance 
→ splatnost úvěru: 5 až 30 let 
→ čerpání hypotečního úvěru postupně či jednorázově 
→ výši jednotlivého čerpání určuje klient  (je však možné čerpat maximálně do 

aktuální hodnoty zastavené nemovitosti) 
→ po dobu čerpání se hradí jen úroky z aktuálně vyčerpané částky 
 

3.4 Podmínky poskytnutí hypoték 

3.4.1 Podmínky poskytnutí Hypotéky s garantovanou výší splátek [4] 

 klient musí být starší 18 let a ke dni konečné splatnosti úvěru věk nesmí přesáhnout 
70 let 

 klient musí mít  příjmy ze závislé činnosti, podnikání nebo jiný bankou uznatelný 
příjem 

 klient žádá sám nebo se spolužadatelem – společně mohou žádat manželé, rodiče a 
děti, příbuzní, druh a družka i lidé, kteří nejsou v příbuzenském vztahu, maximálně 
však 4 žadatelé ze dvou domácností 

 alespoň jeden ze žadatelů musí být vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se jím 
stát  v důsledku realizace investičního záměru 
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 musí být  možné nemovitost zastavit zástavním právem k nemovitosti ve prospěch 
ČSOB, zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR a musí být pojištěna 
proti živelním a jiným rizikům.  

3.4.2 Podmínky poskytnutí hypotéky Klasik [18] 

 občan České republiky  
 občan EU s povolením k přechodnému pobytu v České republice delším než 3 

měsíce či s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu  
 občan jakéhokoliv jiného státu s povolením k trvalému pobytu na území České 

republiky nebo osoba, která má dle devizového zákona právo nabývat nemovitosti 
na území České republiky  

 právnická osoba (spol. s r. o.) vzniklá a fungující podle českých zákonů (pouze 
v kombinaci s fyzickou osobou – cizincem) – platné jen pro hypotéku Klasik  

 manžel/ka občana ČR nebo žadatele splňujícího výše uvedené podmínky nemusí 
splňovat podmínku pobytu  

 v případě hypotéky bez dokládání příjmu musí občan EU, či občan jiného státu 
splňovat podmínky k pobytu v ČR a být manželem/manželkou občana ČR  

                            Věk žadatele: 
 18 až 70 let (max. věková hranice může být uznána i vyšší)  

                          

3.4.3 Podmínky poskytnutí hypotéky HypoExpres [7] 

� o hypotéku může zažádat plnoletá fyzická osoba / fyzická osoba podnikatel nebo 
cizinec s trvalým, či přechodným pobytem na území ČR  

� jednu hypotéku mohou žádat max. čtyři osoby žijící max. ve dvou domácnostech 
(příklad: žádáte o hypotéku, spoludlužník je manželka, matka a otec) 

 

3.4.4 Podmínky poskytnutí Flexibilní hypotéky [9] 

 o hypotéku může zažádat občan starší 18 let 
 identifikační doklady (OP, cestovní pas)  
 doklady o příjmu – formulář Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti, případně 

daňové přiznání  
 formulář Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru  
 další dokumenty podle účelu úvěru (např. kupní smlouva, stavební povolení, 

projektová dokumentace,… atd.)  
 doklady k objektu úvěru (výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy, 

nabývací titul, atd.)  
 
 
3.4.4 Podmínky poskytnutí Ideální hypotéky 
 
� podklady jsou odlišné podle navolení toho, co klient požaduje ve své hypotéce. 
� např.: doklady o příjmech 
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3.5 Porovnání podpory prodeje u jednotlivých hypoté k 

Tabulka 3 - Porovnání podpory prodeje u všech hypoték mosteckého regionu 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká 
spořitelna 

Komerční 
banka 

Československá 
obchodní 

banka 
Raiffeisenbank Ge Money 

bank 

Ideální 
hypotéka 

Flexibilní 
hypotéka 

Hypotéka s 
garantovanou 
výší splátek 

Hypotéka 
Klasik 

Hypotéka 
Hypoexpres 

Sleva  z 
úrokové sazby  ( 

pokud se 
hypotéka bude 
splácet z účtu, 

který bude 
zřízený u této 

banky 

Sleva z 
úrokové 
sazby ( 

pokud se 
součastně i s 

hypotékou 
uzavře i 
rizikové 
pojištění 

Sleva z úrokové 
sazby ( při 

uzavření dvou 
jakýkoliv pojištění 

  

Sleva z 
úrokové 
sazby ( 

pokud se 
založí 

pojišt ění u 
této banky)  

Pevná úroková 
sazba  ( doba, po 

kterou se tato 
sazba nemění) 

  

Pevná úroková 
sazba (po 30 dní 

od doby vyhotovení 
a po uzavření této 

smlouvy   

Pevná 
úroková 

sazba ( po 
dobu jednoho 

měsíce) 

 
Vyřízení do 
7 pracovních 

dnů     

Vyřízení 
hypotéky do 

3 hodin 

 
  

20% částky z úvěru 
lze použít na 

cokoli      
Splacení úvěru 
bez jakékoli 

sankce      

Při nedočerpání se 
neplatí žádné 

sankce    

 

U odkladu 
splátky má 

klient 
možnost 

nechat až 3  
po sobě 
jdoucí 

splátky, 
nebo začít 

splácet 
hypotéku až 

rok po 
uzavření 
smlouvy       

 

  

Při čerpání úvěru 
se nemusejí 

dokládat faktury  

Vstupní poplatek 
zdarma  a 

nemusejí se 
dokládat faktury    
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3.6 Analýza pr ůzkumu  trend ů ve využívání nástroj ů podpory 
prodeje p ři nabízení hypoték 

Z důvodu  nepřehledného a velkého množství hypoték, se kterými se na 
dnešním trhu potýkáme, jsem se rozhodla zjistit, jaké nástroje banky dnes využívají k 
tomu, aby ten svůj produkt v mém případě hypotéku zviditelnily a zda-li plně využívají 
podporu prodeje, která má dnes v marketingu velký význam.  Analýza by měla přinést 
nové a užitečné poznatky, které přispějí k lepšímu využití a kombinaci těchto nástrojů 
a zároveň k většímu objemu prodeje. 

Tento průzkum trhu jsem provedla v terénu formou dotazníků, které jsem 
předložila z důvodu časové náročnosti pouze úzkému segmentu trhu, a to 50 klientům 
bank ( ČSOB, CS, KB, Ge Money Bank, RB) v mosteckém regionu Ústeckého kraje, 
kteří si chtějí v nejbližší době vzít hypotéku nebo o ní budou teprve uvažovat do 
budoucnosti. Otázek je 22 a u některých nemusí být jen jedna odpověď. Před 
zmiňovaným průzkumem, jsem osobně provedla průzkum, pomocí kterého jsem 
zjistila, jaké nástroje podpory prodeje banky využívají. Na základě tohoto zjištění jsem 
sestavila dotazník viz. Tento Dotazník 1., ve kterém zkoumám postoj klientů k těmto 
nástrojům a zároveň se snažím najít lepší využití této podpory prodeje pro bankovní 
sektor. Případná pozitiva a negativa těchto nástrojů mi umožní navrhnout, tak inovaci 
nebo zavedení nových trendů podpory prodeje, které by přispěly ke zvýšení zájmu 
klientů, a tak i ke zvýšení prodeje tohoto produktu na bankovním trhu. 

3.6.1.Charakteristika výběrového vzorku  

Zaměřila jsem se na klienty všech bank mosteckého regionu v Ústeckém kraji, 
kteří tyto banky navštěvují a hlavně uvažují o hypotéce. Podrobnější shrnutí obsahuje 
Tabulka 5 - Charakteristika výběrového vzorku a grafické znázornění, které obsahuje Graf 18 - 
Rozdělení výběrového vzorku dle pohlaví, Graf 19 - Rozdělení dle věkové kategorie,Graf 20 - Rozložení 
dle rodinného stavu, Graf 21 - Rozložení dle výdělečné činnosti, Graf 22 - Rozložení dle dosaženého 
stupně vzdělání. 

3.6.2 Analýza dotazníku 

 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 1: 

„Uvažujete v nejbližší době o hypotéce na bydlení nebo nějakou rekonstrukci?“ 

Shrnutí obsahuje Tabulka 7 - Otázka č. 1 

Úvaha o hypotéce

66%

34% Uvažují o
hypotéce

Neuvažují o
hypotéce

 
Graf 1 - Úvaha o hypotéce 
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Z odpovědí vyplývá, že většina klientů výběrového segmentu, a to 66 % 
uvažuje o hypotéce v nejbližší době a 34 %  o ní zatím neuvažuje. 

Z výsledků analýzy je patrné, že většina dotázaných uvažuje o hypotéce, tak 
že předpokládám, že zájem o hypotéky tak razantně  neklesl. Klienti stále potřebují kde 
bydlet, takže v mnoha případech je hypotéka pro ně to jediné. Proto by banky měly 
věnovat velkou pozornost těmto produktům.  

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 2: 

„Jaký parametr hypotéky je pro Vás nejdůležitější ?" 

Shrnutí obsahuje Tabulka 8 - Otázka č. 2 

Důležitost parametru hypotéky

15%

19%

24%10%

21%

11%

hypotéka bez poplatku za
vyřízení

získání částky až do 100%
zastavěné nemovitosti

 v průběhu splácení -
možnost kdykoliv přerušit
a změnit výši splátek
 i s hypotékou získat další
peníze na cokoli

 pevná úroková sazba

 rychlé vyřízení

 
Graf 2 - Důležitost parametru hypotéky 

Odpovědi klientů  na otázku, jaký parametr hypotéky je pro ně nejdůležitější, 
jich nejvíce 24% odpovědělo pro variantu c, která umožňuje v průběhu splácení 
možnost kdykoliv přerušit nebo změnit výši splátek. A naopak 10% jich bylo pro 
získání dalších  peněz na cokoli. Z této analýzy vyplývá, že banky by měly více 
preferovat parametr hypotéky a to tak, že ho začlení do podpory prodeje. 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 3: 

„Ze kterých zdroj ů byste čerpali informace o hypotékách?“ 

Shrnutí obsahuje Tabulka 9 - Otázka č. 3 

Zdroje informací

51%
4%

27%
4%0%

6%

6%
2%

z reklamy v TV

z časopisu nebo novin

z internetu

z letáčku

od známého

od banky (osobní kontakt)

od banky ( sms)

z dalších zdrojů 

 
Graf 3 - Zdroje informací 



Jarmila Kindlová: Trendy ve využívání nástrojů podpory prodeje 

2008/2009                                                                                                         - 17 -                                                                                                                                                                                             

V této otázce se opakovaly tři nejčastější odpovědi. A to 51% klientů by 
čerpalo informace především od banky osobním kontaktem. 27% z internetu, určitá 
část 6% by získali informace od známého včetně informací z reklamy. 

 Závěrem lze tedy říci, že největší procento klientů jde raději přímo do banky, 
což je velice dobře, protože osobním kontaktem může banka přímo reagovat na 
požadavky klienta a lépe svůj produkt předvést. Ale ani internet nepřišel nazbyt, určitá 
část spoléhá na tento zdroj informací. V dnešní době je to velkým trendem. Z toho 
vyplývá, že banky by měly mít dobře, jasně a srozumitelně sestavené internetové 
stránky, do kterých můžou zapojit i reklamu. 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 4: 

„Dokážete si vybavit reklamní slogan některé z uvedených bank na hypotéku?“ 

Shrnutí obsahuje Tabulka 10 - Otázka č. 4 

Pamatujete si na n ěkterý reklamní 
slogan

6%

94%

Ano

Ne

 
Graf 4 - Reklamní slogan 

Co se týče této otázky, lze konstatovat, že reklama v rámci hypotéky, zde 
vůbec nemá šanci. Svědčí o tom analýza, ze které vyplývá že 94% si nevzpomene ani 
na jeden slogan a pouze 6% si vybaví alespoň jeden. Na základě tohoto šetření bych 
pravděpodobně do reklamy nevkládala takové peníze, ale spíš bych je investovala do 
podpory prodeje, ze které se klienti něco dozvědí a nebo je to lépe přesvědčí k 
realizaci. 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 5: 

“Rozhodl/a byste se pro hypotéku od banky, která Vám k ni nabídne reklamní 
dárek?” 

Shrnutí obsahuje Tabulka 11 - Otázka č. 5 

Vliv reklamního dárku na hypotéku

8%

52%

40% Ano

Ne

Nevím

 
Graf 5 - Vliv reklamního dárku 
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V této otázce zkoumám, zda-li klienti reagují na reklamní dárek, což je jeden 
z mnoha nástrojů podpory prodeje. Z výsledků je zřejmé, že 52% klientů se nedá 
ovlivnit reklamním dárkem, 40% klientů neví, což je procento, které se dá ovlivnit až 
podle typu dárku ( např. hodnotnější dárky - hodinky) a 8% jich bylo pro. Tím se 
zjistilo, že moc velký vliv reklamní dárek asi nemá a že je zapotřebí hledat jiný nástroj 
podpory prodeje. 

  Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 6: 
„Pokud byste si vybrali reklamní dárek, tak jaký?“ 

Shrnutí obsahuje Tabulka 12 - Otázka č. 6 

Druhy reklamního dárku

24%

10%

16%

6% 2%

16%

6%

4% 4%
12%

propisovací tužky

klíčenky

nákupní tašky

zapalovače

kalendáře

žetony do nákupních vozíků

čepice

deštníky

trička

jiné  
Graf 6 - Druhy reklamního dárku 

 
Tato otázka navazuje na předchozí. Zde zjišťuji jaký dárek by těch 8% klientů 

ovlivnilo popřípadě těch zbylých 40% co nevěděli. Z průzkumu je zřejmé, že vedou 
deštníky, pak to jsou jiné dárky, jako např. hodinky, nádobí. Dále to jsou kalendáře,  
propisovací tužky, trička, zapalovače, čepice, nákupní taška, klíčenky a v poslední řadě 
jsou žetony do nákupních vozíků. Z těchto odpovědí lze usoudit, že těch 8% byly 
převážně ženy, které preferují deštníky. Ale nemůžeme tento reklamní dárek považovat 
za rozhodující faktor pro podporu prodeje. 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 7: 
„Vybral/a byste si hypotéku od banky, která Vám k ní nabídne klientské 
odměny?“ 
Shrnutí obsahuje Tabulka 13 - Otázka č. 7 

Klientské odm ěny

63%
6%

31%
Ano

Ne

Nevím

 
Graf 7 - klientské odměny 
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Z tohoto průzkumu vyplývá, že velká část dotazovaných klientů 63% by byla 
pro klientské odměny, které by banka používala jako podporu prodeje ke svému 
produktu.  Proto mají velký význam oproti reklamnímu dárku. Proti bylo 6% a 31% se 
nedokázalo rozhodnout. Banky by pravděpodobně měly věnovat velkou pozornost 
tomuto nástroji. 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 8: 
„Pokud byste vybrali klientské odměny, tak jaké?“ 
Shrnutí obsahuje Tabulka 14 - Otázka č. 8 
 

Druhy klientských odm ěn

50%
40%

4% 6%

bodové, které mohu
vyměnit za nižší úrok

bodové, kterými mohu
zaplatit jednu a více
splátek

věrnostní kartu, která
umožní získání slev na
ostatní produkty banky

bodové, za každou
desátou splátku, získat
nějaký dárek

 
Graf 8 - Druhy klientských odměn 

Tato otázka opět reaguje na předchozí otázku. Zde si klienti měli vybrat z 
možných variant klientských odměn. Z průzkumu je zřejmé, že 50% klientů, ze 63% 
kteří byli pro a hlasovali o bodové klientské odměny, za které můžou vyměnit nižší 
úrok. Dále 40% bylo pro bodové, kterými mohou zaplatit jednu a více splátek. Zbytek 
je zanedbatelný. Co se týče toho šetření tak, jsem zjistila podstatnou věc a to, že pro 
klienta je důležitým rozhodujícím faktorem jsou úrokové sazby a možnost smazat si ze 
svého dluhu nějakou splátku. Tady banky by měly zapracovat nejvíce a u nabídky 
hypotéky ihned využít tuto podporu prodeje. 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 9: 
„Zvolil/a byste hypotéku, ke které je nabízená soutěž o hotovost nebo nějaké 
auto?“ 
Shrnutí obsahuje Tabulka 15 - Otázka č. 9 
 

Vliv sout ěže o hotovost nebo auto 

36%

18%

46%
Ano

Ne

Nevím

 
Graf 9 - Vliv soutěže 
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Z toho zjištění vyplývá, že další nástroj podpory nebude tak efektivní jako 
klientské odměny. Svědčí o tom 36% klientů, kteří se dají ovlivnit soutěží, 46% nevědí 
a 18% jsou proti. Není to nezanedbatelný nástroj oproti reklamnímu dárku, ale také 
extra výhody to přinášet nebude. 
 
Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 10: 
„Kdyby banky za nějaké období dělaly tzv. výstavy svých produktů i za účasti 
odborného poradce, přišli byste se na něco zeptat?“ 
Shrnutí obsahuje Tabulka 16 - Otázka č. 10 

Výstava produkt ů

18%

46%
8%

28% ano

spíše ano

ne

spíše ne

 
Graf 10 - Výstava produktů 

Tímto průzkumem jsem zjišťovala vliv nového nástroje podpory prodeje na 
hypotéky. Banky tzv. výstavu svých produktů vůbec nedělají, a je to velká škoda, 
protože investují velké částky na reklamu, která klientům moc nepřináší, ani je moc 
neovlivňuje. Tyto výstavy by stály o něco méně a byly by efektivnější, svědčí o tom 
průzkum. 46% klientů by spíše přišli, 18% by přišli určitě oproti 28% spíše ne a 8% 
ne. Pozitivních odpovědí je 64% oproti negativním 36%. 
 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 11: 

„Banky nabízející hypotéky často spolu s ní nabízejí různé prostředky podpory 
prodeje, kterou z nabídek byste uvítali, aby Vás tento prostředek přiměl k 
realizaci hypotéky?“ 

Shrnutí obsahuje Tabulka 17 - Otázka č. 11 

Zvolená podpora prodeje

60%20%

0%4%

0%

16%

reklamní dárky

cenové balíčky(slevy)

klientské odměny

soutěž

výstavy produktů

jiné

 
Graf 11 - Zvolená podpora prodeje 
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Touto otázkou jsem zjišťovala a zároveň ověřovala vliv všech nástrojů 
podpory prodeje pro tento produkt. Zjištěním se odhalilo, že klienti nemají moc dobrý 
přehled co jsou slevové balíčky a klientské odměny. 60% klientů preferuje cenové 
balíčky nebo-li slevy a 20% klientské odměny, ale v předchozí otázce preferovali 
klientské odměny, které také umožňovaly různé slevy. Můžeme konstatovat, že tento 
nástroj bude účinný až po upřesnění co ve skutečnosti obnáší.  

Cenové balíčky jsou jednorázové pro všechny, když to klientské odměny jsou 
určeny pro stálé klienty jedné banky, kde v průběhu dosahujete určitých výhod. 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 12: 
„Banky dnes nabízejí spoustu hypoték a k nim slibují různé výhody. Důvěřujete 
bankám v tom co Vám slibují?“ 
Shrnutí obsahuje Tabulka 18 - Otázka č. 12 
 

Důvěra k bankám

18%

38%0%

44% ano

spíše ano

ne

spíše ne

 
Graf 12 - Důvěra k bankám 

 
 Důvěra k bankám je docela vysoká 56% oproti nedůvěře 44%. Z toho 

vyplývá, že se klienti informují nejvíce u banky a zároveň těmto informacím převážně 
věří. Popřípadě si tyto informace ověřují z dostupných zdrojů jako je internet nebo u 
známých. Zde podpora prodeje má velký význam a široce se může uplatnit. 
 
Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 13: 
„Na trhu je velká nabídka hypoték od různých bank. Orientujete se v nich?“ 
Shrnutí obsahuje Tabulka 19 - Otázka č. 13 
 

Orientace v hypotékách

20%

20%

14%

46%
ano

spíše ano

ne

spíše ne

 
Graf 13 - Orientace v hypotékách 

 
40% klientů na tuto otázku odpovědělo kladně, tzn. že se lépe orientují v 

hypotékách oproti 60%, kteří se v nich moc neorientují.  
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To je důkaz toho, že banky dostatečně neinformují své klienty o různých 
možnostech hypoték. Hlavně se jedná o přehlednost, aby klienti věděli přesně na co 
jaká hypotéka je výhodnější a pro jakou skupinu obyvatelstva. Podpora prodeje v 
rámci tzv. výstav produktů by měla zabránit tomuto zmatku, který panuje u klientů. 
 
Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 14: 
„Přesvědčí Vás reklama v televizi nebo v časopise na hypotéku, tak že už o jiné 
neuvažujete?“ 
Shrnutí obsahuje Tabulka 20 - Otázka č. 14 
 

Přesvědčivost reklamy

8% 4%

58%

30% ano

spíše ano

ne

spíše ne

 
Graf 14 - Přesvědčivost reklamy 

Tento průzkum potvrzuje předchozí otázky, 58% klientů nedůvěřuje 
reklamám a ani reklamní dárky je neovlivní. Pouhých 12% klientů reklama přesvědčí. 
 
Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 15: 
„U jaké banky jste ochoten/ ochotna si vzít hypotéku?“ 
Shrnutí obsahuje Tabulka 21 - Otázka č. 15 
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Graf 15 - Preference bank 

V mosteckém regionu klienti preferují více Raiffeisenbank 32% a hned za ní 
Českou spořitelnu 30%, potom Ge Money Bank 18%, 14% Československou obchodní 
banku a v poslední řadě 6% Komerční banku. 
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Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 16: 
„Jste spokojen/a s nabízejícími produkty této banky?“ 
Shrnutí obsahuje Tabulka 22 -Otázka č. 16 
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Graf 16 - spokojenost s vybranou bankou 

Z tohoto zjištění vyplývá, že 40% klientů je spokojeno s produkty od banky, 
ke které mají důvěru a zároveň by si vzali hypotéku. 34% ale s těmito produkty od 
zvolené banky není spokojeno a zbytek 26% si není jisto. Toto šetření odhaluje, že 
klienti mají nějakou důvěru k vybrané bance, ale zároveň se vším nejsou spokojeni. 
  
Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 17: 
„Máte veškeré finanční produkty pořízené u jedné banky?“ 
Shrnutí obsahuje Tabulka 23 - Otázka č. 17 
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Graf 17 - Uložené finanční prostředky 

 
50 % klientů má veškeré finanční produkty u jedné banky. 50% jsou klienti, 

kteří využívají ostatní banky V tomto případě by byly vhodné klientské odměny, které 
by klienty částečně uspokojily a udržely je u jedné banky. 
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3.6.3  Výsledky analýzy  
 

Průzkum trhu jsem provedla v terénu formou dotazníků, které jsem předložila 
z důvodu časové náročnosti pouze úzkému segmentu trhu, a to 50 klientům ČSOB, CS, 
KB, Ge Money Bank a RB v rámci Ústeckého kraje, kteří uvažují nebo do vzdálenější 
budoucnosti si chtějí vzít hypotéku. 

 
Z těchto 50 dotázaných bylo 16 mužů a 34 žen převážně ve věku 30-39 let. 

Velká část respondentů 72% byli zaměstnanci a 62% s  výučním listem. 50% bylo 
ženatých nebo vdaných a 40% svobodných. 

 
Vybraní respondenti měli odpovědět celkem na 22 otázek týkajících se 

především podpory prodeje u nabízených hypoték.  
 
Z provedeného průzkumu vyplývá, že  52% respondentů neovlivní reklama a 

nějaký reklamní dárek pro získání hypotéky, 63% klientů bylo pro získání nějakých 
klientských odměn spolu s hypotékou, z toho 50% volilo bodové klientské odměny, 
které by vyměnili za nižší úrok. 36% respondentů by se rozhodlo pro hypotéku na 
základě soutěže o nějakou hotovost nebo hodnotný dárek a 46% by si to muselo 
rozmyslet. Co se týče preference bank, tak převládá 32% Raiffeisenbank, 30% Česká 
spořitelna, 18% Ge Money Bank, 14% ČSOB a 6% Komerční banka. Z toho vyplývá, 
že největší důvěru a zároveň výhodné podmínky pro získání hypotéky mají klienti u 
Raiffeisenbank a České spořitelny. Ale zároveň žádná z uvedených bank nepreferuje 
významnějším způsobem nad ostatníma. Což je dáno mnoha faktory. 

 
Dle průzkumu vyplynulo z otázky č. 2, že klienti preferují 24% v průběhu 

splácení možnost přerušit nebo změnit výši splátek, 21% pevnou úrokovou sazbu,  dále 
pak 19% získání částky až do 100% zastavené nemovitosti, 15% bez poplatků za 
vyřízení, 11% rychlé vyřízení a 10% i s hypotékou získat peníze na cokoliv. 

 
Otázka č. 3. - získání informací o hypotékách, zde odpovědělo 51% klientů 

osobní kontakt ( pobočka banky) a  27%  zvolilo internet. 
 
Pátá otázka poukazuje na vliv reklamního dárku, kde 52%  odpovědělo ne a 

40% nevědělo. 
 
Na otázku č. 8, jaké klientské odměny by si vybrali jich 50% vybralo bodové 

za nižší úrok, 40 % takové odměny, kterými mohou zaplatit jednu a více splátek a 
zbytek věrnostní kartu. 

 
Otázka číslo 9. - zda by si klienti vybrali hypotéku na základě nějaké soutěže, 

odpověděli takto: 36% bylo pro, 46% nevědělo. 
 
V desátá otázka - zda by se přišli na něco zeptat v rámci výstavy produktů 

odpovědělo 64% klientů ano. 
 
Otázka č.14 - přesvědčivost reklamy a případný vliv na hypotéku byl velice 

negativní 88% klientů bylo proti. 
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Z výsledků této analýzy je tedy patrné, že velká část respondentů se řídí 
podporou prodeje, ze které lze usoudit, že nejvíce klienti preferovali klientské odměny 
a na poslední příčce se umístila reklama a reklamní dárky. Podpora je podle mého 
názoru špatně zkombinovaná nebo dokonce se tyto nástroje nevyužívají.  

 
Na základě těchto zjištěných informací, a výsledků vyplývajících z průzkumu, 

navrhuji provést inovaci nebo součastné zavedení nástrojů podpory prodeje u hypoték 
všech pěti bank.  
 
3.6.4 Návrh inovace  nebo zavedení podpory prodeje 
 

Při porovnání údajů získaných z analýzy jsem zjistila, že banky podporu 
prodeje vůbec nevyužívají, spíše se zaměřují na propagaci prostřednictvím 
reklamy.Tyto výsledky se shodují i s průzkumem, který prováděla mediální agentura 
OML viz. Tabulka 6 - Výdaje firem na reklamu za rok 2008. Při průzkumu jsem se dozvěděla, 
že banky jako podporu prodeje využívají své parametry, které se moc neliší od 
ostatních bank. Pouze v některých případech banky nabízejí jako podporu prodeje svá 
hypoteční centra, která sdělují potřebné informace stejně tak, jako na přepážce při 
osobním kontaktu. Z  prvního průzkumu, který jsem provedla osobně u všech pěti 
zmiňovaných bank, vyplývá, že banky čekají až klienti za nimi přijdou  sami a pouze 
investují do reklamy a podporu vyžívají jen zřídka. 

 
Na základě odpovědí od respondentů bych uvedla zařazení podpory prodeje do 
programu hypoték v bankovním sektoru. Tento průzkum nám odhalil, že klienti se dají 
velice dobře ovlivnit touto podporou prodeje a že jí i v mnoha případech postrádají při 
výběru hypotéky. 

 
Zařazení podpory prodeje s příslušným parametrem: 
 
 ČSOB - která je zaměřena na parametry: 
 
� sleva z úrokové sazby při uzavření dvou jakýkoliv dalších pojištění 
� pevná úroková sazba po 30 dní až do doby vyhotovení smlouvy 
� 20% z částky úvěru lze použít na cokoli 
� při čerpání úvěru se nemusejí dokládat faktury 
 
U této banky bych doporučovala na základě průzkumu zařadit a zkombinovat: 

→ dle průzkumu parametrů bych zařadila možnost přerušení nebo snížení 
splátek, čili zapojit tuto podporu do tohoto programu  např. k určitým 
okolnostem klienta. 

→ místo 20% částky na cokoli bych zapojila klientské odměny, které se dají 
vyměnit za nižší úrok. Je zbytečné poskytovat peníze na cokoliv, když 
zároveň se nemusejí dokládat faktury. 

→ slevu z úrokové sazby bych zachovala, protože klienti získají větší motivaci si 
u banky ještě něco založit a zároveň mohou využít klientské odměny, které 
jim zaručí zase nějaké výhody. 

→ dále bych zapojila tzv. výstavu produktu, kde by banka vystavovala a zároveň 
poskytovala odborné rady v rámci hypotéky a to bych uskutečňovala v rámci 
harmonogramu, který by byl veřejný. 
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→ v poslední řadě bych zapojila v rámci možností banky soutěže jednou za rok, 
které by umožňovaly klientům, kteří mají hypotéku od této banky, vyhrát 
hodnotnější dárek či hotovost. 

→ reklamu bych zde zařadila pouze jako informační prostředek k zavedení 
nového produktu 

→ dobrá informovanost a přehlednost na internetu 
→ dobře proškolený personál, protože více jak polovina dotázaných jde získat 

informace přímo na pobočku banky 
 

 
Komerční banka - která je zaměřena na parametry: 
 
� sleva z úrokové sazby ( pokud se součastně i s hypotékou uzavře i rizikové 

pojištění) 
� u odkladu splátky má klient možnost nechat až 3 po sobě jdoucí splátky, nebo 

začít splácet hypotéku až rok po uzavření smlouvy 
 
U této banky bych doporučovala na základě průzkumu zařadit a zkombinovat: 

→ odklad splátek bych zde zachovala, ale zapojila bych pevnou úrokovou sazbu 
→ slevu z úrokové sazby bych zachovala, protože klienti získají větší motivaci si 

u banky ještě něco založit a zároveň mohou využít klientské odměny, které 
jim zaručí zase nějaké výhody. 

→ klientské odměny, které se vymění za nižší úrok nebo, kterými mohou zaplatit 
nějakou splátku 

→ dále bych zapojila tzv. výstavu produktu, kde by banka vystavovala a zároveň 
poskytovala odborné rady v rámci hypotéky a to bych uskutečňovala v rámci 
harmonogramu, který by byl veřejný. 

→ v poslední řadě bych zapojila v rámci možností banky soutěže jednou za rok, 
které by umožňovaly klientům, kteří mají hypotéku od této banky, vyhrát 
hodnotnější dárek či hotovost. 

→ reklamu bych zde zařadila pouze jako informační prostředek k zavedení 
nového produktu 

→ dobrá informovanost a přehlednost na internetu 
→ dobře proškolený personál, protože více jak polovina dotázaných jde získat 

informace přímo na pobočku banky 
 

Česká spořitelna - která je zaměřena na parametry: 
 

� Sleva  z úrokové sazby ( pokud se hypotéka bude splácet z účtu, který 
bude zřízený u této banky 

� Pevná úroková sazba ( doba, po kterou se tato sazba nemění) 
 

 Této bance bych doporučovala na základě průzkumu zařadit a zkombinovat: 
→ slevu z úrokové sazby bych zachovala, protože klienti získají větší motivaci si 

u banky ještě něco založit a zároveň mohou využít klientské odměny, které 
jim zaručí zase nějaké výhody. 

→ klientské odměny, které se vymění za nižší úrok nebo, kterými mohou zaplatit 
nějakou splátku 
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→ dále bych zapojila tzv. výstavu produktu, kde by banka vystavovala a zároveň 
poskytovala odborné rady v rámci hypotéky a to bych uskutečňovala v rámci 
harmonogramu, který by byl veřejný. 

→ v poslední řadě bych zapojila v rámci možností banky soutěže jednou za rok, 
které by umožňovaly klientům, kteří mají hypotéku od této banky, vyhrát 
hodnotnější dárek či hotovost. 

→ reklamu bych zde zařadila pouze jako informační prostředek k zavedení 
nového produktu 

→ dobrá informovanost a přehlednost na internetu 
→ dobře proškolený personál, protože více jak polovina dotázaných jde získat 

informace přímo na pobočku banky 
 

Ge Money Bank - která je zaměřena na parametry: 

• sleva z úrokové sazby ( pokud se založí pojištění u této banky) 
• pevná úroková sazba ( po dobu jednoho měsíce) 
• vyřízení hypotéky do 3 hodin 

 

U této banky bych doporučovala na základě průzkumu zařadit a zkombinovat: 

→ dle průzkumu parametrů bych zařadila možnost přerušení nebo snížení 
splátek, čili zapojit tuto podporu do tohoto programu  např. k určitým 
okolnostem klienta. 

→ slevu z úrokové sazby bych zachovala, protože klienti získají větší motivaci si 
u banky ještě něco založit a zároveň mohou využít klientské odměny, které 
jim zaručí zase nějaké výhody. 

→ dále bych zapojila tzv. výstavu produktu, kde by banka vystavovala a zároveň 
poskytovala odborné rady v rámci hypotéky a to bych uskutečňovala v rámci 
harmonogramu, který by byl veřejný. 

→ v poslední řadě bych zapojila v rámci možností banky soutěže jednou za rok, 
které by umožňovaly klientům, kteří mají hypotéku od této banky, vyhrát 
hodnotnější dárek či hotovost. 

→ reklamu bych zde zařadila pouze jako informační prostředek k zavedení 
nového produktu 

→ dobrá informovanost a přehlednost na internetu 
→ dobře proškolený personál, protože více jak polovina dotázaných jde získat 

informace přímo na pobočku banky 
 

Raiffeisenbank - která je zaměřena na parametry: 

� Při nedočerpání se neplatí žádné sankce 
� Vstupní poplatek zdarma a nemusejí se dokládat faktury 

 

U této banky bych doporučovala na základě průzkumu zařadit a zkombinovat: 

→ dle průzkumu parametrů bych zařadila možnost přerušení nebo snížení 
splátek, čili zapojit tuto podporu do tohoto programu  např. k určitým 
okolnostem klienta. 
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→ zapojila bych klientské odměny, které se dají vyměnit za nižší úrok.  
→ zařadila bych pevnou úrokovou sazbu 
→ dále bych zapojila tzv. výstavu produktu, kde by banka vystavovala a zároveň 

poskytovala odborné rady v rámci hypotéky a to bych uskutečňovala v rámci 
harmonogramu, který by byl veřejný. 

→ v poslední řadě bych zapojila v rámci možností banky soutěže jednou za rok, 
které by umožňovaly klientům, kteří mají hypotéku od této banky, vyhrát 
hodnotnější dárek či hotovost. 

→ reklamu bych zde zařadila pouze jako informační prostředek k zavedení 
nového produktu 

→ dobrá informovanost a přehlednost na internetu 
→ dobře proškolený personál, protože více jak polovina dotázaných jde získat 

informace přímo na pobočku banky 
 
Vyhodnocení: 

Z navržené podpory prodeje lze usoudit, že pokud by banky využívaly 
alespoň jeden z uvedených nástrojů nebo by vybraly vhodnou kombinaci, zvedne se 
objem prodeje nabízených hypoték. Vyplývá to z dosaženého průzkumu, kde klienti se 
shodovali ve většině procentech v určitých otázkách týkajících se právě podpory 
prodeje.  

 
Tabulka 4 - Výsledky zkoumané podpory prodeje 

 
Podpora prodeje s parametry Procenta 

V průběhu splácení možnost 
kdykoliv přerušit nebo snížit 
splátku 

24% 

Pevná úroková sazba 21% 

Bodové klientské odměny - 
nižší úrok 

50% 

Bodové klientské odměny - 
zaplacení některých splátek 

40% 

Přehledné informace na 
internetu 

27% 

Výstava produktů s odborným 
poradcem 

64% 

Soutěže o hodnotnější dárky 36% 

Dobře proškolený personál 51% 

Získání částky až do 100% 
zastavené plochy 

19% 
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4 ZÁVĚR  

Na počátku této diplomové práce jsem si dala za úkol zjistit, jakou podporu 
prodeje banky využívají u nabízených hypoték a zároveň provést průzkum klientů, jak 
by reagovali na zapojení této podpory u zmiňovaného produktu. Domnívala jsem se, že 
zjištěné výsledky budou přibližně odpovídat skutečnostem, které aplikují bankovní 
sektory. Ale opak je pravdou. Tato práce navádí k zamyšlení se nad využitím nástrojů 
podpory prodeje při prodeji hypoték, pochopení, že i tento způsob podpory má velký 
význam i v tomto odvětví.  

Téměř všechny banky v mosteckém regionu v současné době musí bojovat o 
nové klienty v rámci ekonomické krize. Nejvíce banky dosahují výnosů právě z 
prodeje hypoték. Proto by se měly v době zmiňované ekonomické krize, více snažit 
své produkty představovat, upozorňovat na ně a podpořit jejich prodej. 

V odborném tisku jsou často publikovány články o tom, jak klienti nemají 
velký zájem o hypotéky v rámci šetření a nejistoty v zaměstnání. ČNB se snaží tuto 
situaci vyřešit prostřednictvím měnové politiky, kde zvolila expanzivní měnovou 
politiku a jako nástroj diskontní sazbu, kterou na začátku roku 2009 snížila, na základě 
toho, že zájem začal klesat už na konci minulého roku. Banky, ale na tuto výzvu 
nereagují a sazbu drží stále vysoko. Dnešní součastná doba u nabízených hypoték  je 
na tom dost špatně, svědčí o tom i hypoindex k 18.2.2009 kdy celkově bylo v lednu 
poskytnuto 2 675 hypoték v objemu 4,595 miliard korun, což je o 44 procent méně než 
loni. 

Z průzkumu je tedy zřejmé, že banky se snaží vložením různých parametrů do 
hypoték, přimět klienty ke zvýšenému zájmu, ale statistické údaje, svědčí o poklesu.  

Ze zjištěných údajů vyplývá, že největší procento klientů preferuje klientské 
odměny. Tyto odměny mohou představovat spoustu možností. Klient si tyto body 
může vyměnit za snížení úrokové sazby nebo za zaplacení jedné splátky. Určitě bych 
prostřednictvím tohoto nástroje tyto stálé zákazníky odměnila a zároveň motivovala. 
Průzkum o tom vypovídá, že má určité procento úspěchu. 

Další dotazníkové šetření ukázalo, že reklama včetně reklamních dárků, 
kterou občas nějaká banka zařazuje do svého programu, se vůbec neujala. 

Naopak se potom ukázalo, že zavedením nového nástroje tzv. výstavy 
produktů, který není tak známý v tomto sektoru, by na klienty zapůsobilo pozitivním 
dojmem. Svědčí o tom zase vysoké procento respondentů, kteří by se přišli podívat na 
nový produkt. 

Doporučuji bankám věnovat se více podpoře prodeje a své produkty 
přizpůsobovat aktuálním potřebám klientů. Dělat pravidelné průzkumy trhu a věnovat 
se marketingovému oddělení  a nebát se zavést nové prostředky, které přispějí ke 
zvýšení objemu prodeje. 
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Příloha 1  
Tento Dotazník 1 slouží pro zjištění primárních informací, které poslouží pro 

marketingový výzkum k diplomové práci. Diplomová práce na téma trendy ve 
využívání nástrojů podpory prodeje se zabývá využíváním podpory prodeje v oblasti 
bankovnictví k určitému produktu - hypotéka se zaměřením na konkrétní banky - 
ČSOB, Ge Money Bank, Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank. 

Dotazník obsahuje 22 otázek a vyplnění  trvá přibližně 15 minut .Vaše odpovědi jsou 
anonymní a nebude možné je spojovat s Vaší osobou, můžete tedy odpovídat zcela 
upřímně a otevřeně.  

Odpovídejte stručnou odpovědí nebo z následujících variant. 

Děkuji Vám za Vaši spolupráci. 

1. Uvažujete  v nejbližší době o hypotéce na bydlení nebo nějakou rekonstrukci? 
a.      ano 
b.      ne 
 
2. Jaký parametr hypotéky je pro Vás nejdůležitější? (můžete zvolit více 
odpovědí) 
a. hypotéka bez poplatku za vyřízení 
b. získání částky až do 100% zastavěné nemovitosti 
c. v průběhu splácení - možnost kdykoliv přerušit a změnit výši splátek 
d. i s hypotékou získat další peníze na cokoli 
e. pevná úroková sazba 
f.       rychlé vyřízení 
 
3.  Ze kterých zdrojů byste čerpali informace o hypotékách (více odpovědí) 
a. z reklamy v TV 
b. z časopisu nebo novin 
c. z internetu 
d. z letáčku 
e. od známého 
f.       od banky (osobní kontakt) 
g. od banky ( sms) 
h. z dalších zdrojů a jakých .... 
 
4.  Dokážete si vybavit reklamní slogan některé z uvedených bank na hypotéku? 
Pokud ano, krátce jej popište prosím. 
 
 
 
5. Rozhodl/a byste se pro hypotéku od banky, která Vám k ní nabídne reklamní 
dárek? 
a. ano 
b. ne 
c. nevím 
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6.  Pokud byste si vybrali reklamní dárek, tak jaký? 
a. propisovací tužky 
b. klíčenky 
c. nákupní tašky 
d. zapalovače 
e. kalendáře 
f.       žetony do nákupních vozíků 
g. čepice 
h. deštníky 
i.       trička 
j.       jiné........................................ 
 
7.  Vybral/a byste si hypotéku od banky,která Vám k ní nabídne klientské 
odměny? 
a. ano 
b. ne 
c. nevím 
 
8. Pokud byste vybrali klientské odměny, tak jaké ? 
a. bodové, které mohu vyměnit za nižší úrok 
b. bodové, kterými mohu zaplatit jednu a více splátek 
c. věrnostní kartu, která umožní získání slev na ostatní produkty banky 
d. bodové, za každou desátou splátku, získat nějaký dárek 
 
9. Zvolil/a byste hypotéku, ke které je nabízená soutěž o hotovost nebo nějaké 
auto? 
a. ano 
b. ne 
c. nevím 
 
 
10. Kdyby banky za nějaké období pravidelně dělaly tzv.,, výstavy" svých 
produktů i za účasti  odborného poradce, přišli byste se na něco zeptat? 
a. ano 
b. spíše ano 
c. ne 
d. spíše ne 
 
11. Banky  nabízející hypotéky často spolu s ní nabízejí různé prostředky podpory 
prodeje, kterou z nabídek byste uvítali, aby vás tento prostředek přiměl k 
realizaci hypotéky? 
 
a. reklamní dárky, které........ 
b. cenové balíčky(slevy) 
c. klientské odměny 
d. soutěž, o co........ 
e. výstavy produktů 
f.       jiné.............................................. 
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12. Banky dnes nabízejí spoustu hypoték a k nim slibují r ůzné výhody. Důvěřuje 
bankám v tom co Vám slibují? 
a. ano 
b. spíše ano 
c. ne 
d. spíše ne 
 
13. Na trhu je velká nabídka hypoték od různých bank. Orientujete se v nich? 
a. ano 
b. spíše ano 
c. ne 
d. spíše ne 
 
14. Přesvědčí Vás reklama v televizi nebo v časopise  na hypotéku, tak že už o jiné 
neuvažujete? 
a. ano 
b. spíše ano 
c. ne 
d. spíše ne 
 
15. U jaké banky jste ochoten/a si vzít hypotéku? (jedna odpověď) 
a. ČSOB 
b. CS 
c. KB 
d. Ge Money Bank 
e. Raiffeisenbank 
 
16. Jste spokojen/a s nabízenými produkty této banky?(jedna odpověď) 
a. ano 
b. spíše ano 
c. ne 
d. spíše ne 
e. nevím 
 
17. Máte veškeré finanční služby a produkty pořízené u jedné banky? 
a. pokud ano, u které....... 
b. pokud ne, u jakých...................................................................... 
 
 
18. Uveďte prosím Vaše pohlaví? 
a. muž 
b. žena 
 
19. Kolik Vám je let? 
 
20. Uveďte prosím, zda jste: 
a. pracující student 
b. zaměstnanec 
c. OSVČ 
d. na mateřské dovolené 
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21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
a. základní 
b. střední bez maturity/vyučen 
c. střední s maturitou 
d. vysokoškolské 
 
22. Jaký je Váš rodinný stav: 
a. svobodný/á 
b. ženatý/vdaná 
c. rozvedený/á 
d. vdovec/vdova 
 
 

Velice VámVelice VámVelice VámVelice Vám d d d děkuji za kuji za kuji za kuji za čas strávený pas strávený pas strávený pas strávený při vypli vypli vypli vyplňování ování ování ování 
tohoto dotazníkutohoto dotazníkutohoto dotazníkutohoto dotazníku    
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PŘÍLOHA 2 
Tabulka 5 - Charakteristika výběrového vzorku 

 
Charakteristika výb ěrového vzorku 

Ukazatel Absolutní 
čísla Procenta  

Muž 16 32 Pohlaví  

žena 34 68 

Celkem  
  50 100 

18 - 29 15 30 

30 - 39 24 48 

40 - 49 9 18 

Věk 

50 - 59 2 4 

Celkem    50 100 

Svobodný/á 20 40 

Ženatý/vdaná 25 50 

Rozvedená/ý 5 10 

Rodinný 
stav 

Vdovec/vdova 0 0 

Celkem    50 100 

Pracující student 4 8 

Zaměstnanec 36 72 

OSVČ 8 16 

Výdělečná 
činnost 

Na  mateřské dovolené 2 4 

Celkem    50 100 

Základní 4 8 

Střední bez maturity 31 62 

Střední s maturitou 14 28 

Vzdělání 

Vysokoškolské 1 2 

Celkem    50 100 
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Příloha 3     
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Graf 18 - Rozdělení výběrového vzorku dle pohlaví 
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Příloha 4  
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Graf 19 - Rozdělení dle věkové kategorie 
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Příloha 5   
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Graf 20 - Rozložení dle rodinného stavu 
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Příloha 6   
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Graf 21 - Rozložení dle výdělečné činnosti 
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Příloha 7  
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Graf 22 - Rozložení dle dosaženého stupně vzdělání 
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Příloha 8   

 

Možnosti komunikace klienta s bankou [11]- Komunikace 1 
 

            Osobní návštěva 

Hlavní nevýhodou docházení do pobočky je samozřejmě větší časová 
náročnost. Odměnou za strávený čas je však větší spektrum poskytnutých služeb a 
především osobní kontakt s pracovníkem banky, především při řešení složitějších 
problémů nebo detailnějším popisu některých služeb.  

 Elektronické bankovnictví 

Přímé bankovnictví lze definovat jako způsob komunikace s bankou, kdy 
klient do peněžního ústavu nemusí osobně chodit. Pestrá škála distribučních kanálů mu 
nabízí dostatečný prostor pro přímé řešení většiny jeho požadavků. Protože většina 
komunikačních kanálů má elektronickou podobu, používá se často jako synonymum 
pojem elektronické bankovnictví. 

Z hlediska používaných prostředků můžeme mezi přímé bankovnictví 
zahrnout internetové bankovnictví, homebanking, telefonické bankovnictví včetně 
mobilních telefonů, faxy, platební karty, klientská centra a samoobslužné zóny. 

 Homebanking (PC banking) 

Homebanking je komunikace klienta s bankou prostřednictvím telefonu, popř. 
modemového spojení. Pro tento typ služeb musí být klient vybaven počítačem. Navíc 
se zpravidla vyžaduje speciální software, někdy i připojovací zařízení.  

Tato forma přímého bankovnictví umožňuje zadávat platební příkazy 
k úhradě v domácí i cizí měně včetně hromadných a trvalých příkazů, kontrolu 
příkazů, získávat informace o zůstatcích, obratech, vývoji plateb a příjmů na účtu, 
informace o neprovedených transakcích. Uživatelé mohou vyhledávat kurzovní lístky a 
podobné zprávy, zakládat termínované vklady, užívat akreditivy, inkasa apod. po 
celých 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.  

Internetové bankovnictví 

Internetové bankovnictví umožňuje provádět všechny bankovní operace přes 
internet. Ve většině případů nepotřebuje žádná speciální zařízení ani software.  

Služby internetového bankovnictví lze využívat z každého počítače 
napojeného na internet, a proto jsou zpravidla časově neomezené. Způsob propojení 
klienta s bankou prostřednictvím internetu je znázorněn na obrázku  č. 2. 

 

Komunikace klienta a banky prostřednictvím internetu 

Telefonní bankovnictví 

V tomto případě může klient banky získat prostřednictvím zvláštní telefonní 
linky informace např. o produktech banky, úrocích, kursech a provádět základní 
platební operace.  

Bezpečnost operací zajišťují banky prostřednictvím kódu PIN a osobním 
heslem. Všechny hovory jsou zaznamenávány a archivovány.  
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Telefonní bankovnictví má dvě základní formy. Jednou z forem je 
komunikace klienta s interaktivním hlasovým počítačem, druhá představuje 
komunikaci přímo s telefonními bankéři.  

Někdy dochází i ke kombinaci obou uvedených forem. Jak tyto systémy 
fungují, uvádím na následujících obrázcích. Na obrázku č. 3 můžeme vidět komunikaci 
klienta s bankou prostřednictvím automatického telefonního systému a na obrázku č. 4 
je znázorněna komunikace klienta s bankou pomocí živého telefonního bankéře. 

  Samoobslužné zóny 

První a nejrozšířenější samoobslužnou formu představují klasické bankomaty. 
Za pomoci platební karty může klient nejen vybrat finanční hotovost a zjistit zůstatek 
na svém účtu, ale také využít mobilních služeb, jako je dobití kreditu na telefon nebo 
zaplacení faktury za mobilní služby. 

Vedle klasického bankomatu pro výběr hotovosti obsahují tyto zóny i 
informační terminály, které poskytují základní údaje o bance, jejích službách a úrocích. 

Existují  také transakční terminály, které umožňují zadat klientovi platební 
příkaz, či trvalý příkaz. Jejich nevýhodou jsou velké náklady na vybudování 
samoobslužné zóny a její vázanost na danou lokalitu – klient musí dojít na určité 
místo, stejně jako by šel do banky.  
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PŘÍLOHA 9 
Možnosti komunikace klienta s bankou [11] 
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Obrázek 1 - Komunikace klienta s bankou 
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PŘÍLOHA 10 

Komunikace klienta a banky prostřednictvím internetu [11] 
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Obrázek 2 - Komunikace prostřednictvím internetu 
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PŘÍLOHA 11 

Komunikace s bankou prostřednictvím automatického 
 telefonního systému [11] 
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Obrázek 3 - Komunikace prostřednictvím automatického tel. systému 
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PŘÍLOHA 12 

Komunikace s bankou pomocí živého telefonního bankéře [11] 
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Obrázek 4 - Komunikace pomocí živého telefonního bankéře 
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PŘÍLOHA 13 
Tabulka 6 - Výdaje firem na reklamu za rok 2008 

 

 

 

 

 

 

 

              

           Zdroj: Prognostika mediální agentury OMD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje firem na 

reklamu v médiích 

v ČR pro rok 2008 

Miliardy K č 
% oproti 

letošnímu roku 

Reklama v televizi 11,91 +3,7 

Tištěná média 8,33 -2,6 

Reklama na webových 

stránkách 
4,1 +19,9 

Rozhlas 2,27 0 

Venkovní reklama a 

reklama na místě 
2,93 0,7 
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Příloha 14  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 1. 
Tabulka 7 - Otázka č. 1 

 

Uvažujete v nejbližší dob ě o hypotéce? 

Ukazatel Absolutní čísla % 

Uvažují o hypotéce 33 66 

Neuvažují o hypotéce 17 34 

Celkem 50 100 
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Příloha 15  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 2. 
Tabulka 8 - Otázka č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký parametr hypotéky je pro vás 
nejdůležit ější?  

Parametr 
Absolutní 

výše 
% 

hypotéka bez poplatku za 
vyřízení 12 15 

získání částky až do 100% 
zastavené nemovitosti 15 19 

 v průběhu splácení - 
možnost kdykoliv p řerušit a 

změnit výši splátek 
20 24 

 i s hypotékou získat další 
peníze na cokoli 8 10 

 pevná úroková sazba 17 21 

 rychlé vy řízení 9 11 

Celkem 81 100 
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Příloha 16  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 3. 
Tabulka 9 - Otázka č. 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ze kterých zdrojů byste čerpali informace o 
hypotékách? 

Zdroje Absolutní čísla  % 

z reklamy v TV 3 6 

z časopisu nebo novin 2 4 

z internetu 14 27 

z letáčku 2 4 

od známého 3 6 

od banky (osobní kontakt) 25 51 

od banky ( sms) 1 2 

z dalších zdrojů  0 0 

Celkem 50 100 
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Příloha 17  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 4. 
Tabulka 10 - Otázka č. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dokážete si vybavit reklamní slogan? 

 
 

Ukazatel Absolutní čísla % 

Ano 3 6 

Ne 47 94 

Celkem 50 100 
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Příloha 18  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 5. 
Tabulka 11 - Otázka č. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodl/a byste se pro hypotéku od banky, která 
Vám k ní nabídne reklamní dárek? 

Ukazatel Absolutní čísla % 

Ano 4 8 

Ne 26 52 

Nevím 20 40 

Celkem 50 100 
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Příloha 19  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 6. 
  

Tabulka 12 - Otázka č. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud byste si vybrali reklamní dárek, tak jaký? 

Reklamní dárek Ano % 

propisovací tužky 6 12 

klíčenky 2 4 

nákupní tašky 2 4 

zapalovače 3 6 

kalendáře 8 16 

žetony do nákupních vozíků 1 2 

čepice 3 6 

deštníky 12 24 

trička 5 10 

jiné 8 16 

Celkem 50 100 
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Příloha 20  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 7. 
 

Tabulka 13 - Otázka č. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybral/a byste si hypotéku od banky,která 
Vám k ní nabídne klientské odměny? 

Ukazatel Abs. % 

Ano 32 64 

Ne 3 6 

Nevím 15 30 

Celkem 50 100 
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Příloha 21  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 8. 

Tabulka 14 - Otázka č. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud byste vybrali klientské odměny, tak jaké ? 

Klientské odměny Abs. % 

bodové, které mohu vyměnit za nižší úrok 25 50 

bodové, kterými mohu zaplatit jednu a více 
splátek 

20 40 

věrnostní kartu, která umožní získání slev na 
ostatní produkty banky 

2 4 

bodové, za každou desátou splátku, získat nějaký 
dárek 

3 6 

Celkem 50 100 
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Příloha 22  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 9. 

Tabulka 15 - Otázka č. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvolil/a byste hypotéku, ke které je nabízená 
soutěž o hotovost nebo nějaké auto? 

Ukazatel Abs. % 

Ano 18 36 

Ne 9 18 

Nevím 23 46 

Celkem 50 100 
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Příloha 23  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 10. 
Tabulka 16 - Otázka č. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdyby banky za nějaké období pravidelně 
dělaly tzv.,, výstavy" svých produktů i za 

účasti  odborného poradce, přišli byste se na 
něco zeptat? 

Ukazatel Abs. % 

ano 9 18 

spíše ano 23 36 

ne 4 8 

spíše ne 14 38 

Celkem 50 100 
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Příloha 24  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 11. 
Tabulka 17 - Otázka č. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banky  nabízející hypotéky často spolu s ní 
nabízejí různé prostředky podpory prodeje, 
kterou z nabídek byste uvítali, aby vás tento 

prostředek přiměl k realizaci hypotéky? 

Ukazatel Abs. % 

reklamní dárky 0 0 

cenové balíčky(slevy) 30 60 

klientské odměny 10 20 

soutěž 0 0 

výstavy produktů 8 8 

jiné 2 12 

Celkem 50 100 
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Příloha 25  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 12. 
Tabulka 18 - Otázka č. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Banky dnes nabízejí spoustu hypoték a k 
nim slibují různé výhody. Důvěřuje 

bankám v tom co Vám slibují? 

Ukazatel Abs % 

ano 9 18 

spíše ano 19 38 

ne 0 0 

spíše ne 22 44 

Celkem 50 100 
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Příloha 26  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 13. 
 

Tabulka 19 - Otázka č. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na trhu je velká nabídka hypoték od 
různých bank. Orientujete se v nich? 

Ukazatel Abs. % 

ano 10 20 

spíše ano 10 20 

ne 7 14 

spíše ne 23 46 

Celkem 50 100 
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Příloha 27  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 14. 
Tabulka 20 - Otázka č. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přesvědčí Vás reklama v televizi nebo v 
časopise  na hypotéku, tak že už o jiné 

neuvažujete? 

Ukazatel Abs. % 

ano 4 8 

spíše ano 2 4 

ne 29 58 

spíše ne 15 30 

Celkem 50 100 
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Příloha 28  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 15. 
Tabulka 21 - Otázka č. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U jaké banky jste ochoten/a si vzít 
hypotéku? (jedna odpověď) 

Ukazatel Abs. % 

ČSOB 7 14 

ČS 15 30 

KB 3 6 

Ge Money Bank 9 18 

Raiffeisenbank 16 32 

Celkem 50 100 
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Příloha 29  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 16. 
Tabulka 22 -Otázka č. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jste spokojen/a s nabízenými produkty této 
banky? 

Ukazatel Abs. % 

ano 5 14 

spíše ano 15 66 

ne 1 2 

spíše ne 16 4 

nevím 13 14 

Celkem 50 100 
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Příloha 30  

Tabulka na vyhodnocení otázky z dotazníku číslo 17. 
Tabulka 23 - Otázka č. 17 

 

Máte veškeré finanční služby a produkty pořízené u jedné 
banky? 

Ukazatel Absolutní čísla % 

u jedné banky 25 70 

u více bank 25 30 

Celkem 50 100 


