
Příloha 1 – Kapitálová přiměřenost 
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Tier 1 
+ splacený základní kapitál zapsaný v OR 

  

+ splacené emisn ážio 
        

+ povinné rezervní fondy 
        

+ ostatní rezervní fondy 
        

+ nerozdělený zisk 
          

+ hospodářský výsledek ve schvalovacím 
řízení     

+ mezitimní zisk 
          

- neuhrazená ztráta z předchozích období 
      

- hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 
pokud představuje ztrátu 

- ztráta běžného období 
        

- goodwill 
            

- nehmotný majetek jiný než goodwill 
      

- nabyté vlastní akcie a podíly 
        

Tier 2 
+ rezervy 

       

+ podřízený dluh A 
          

+ ostatní kapitálové fondy 
        

Využitý Tier 3 

+ podřízený dluh B 

  

  

    

Odčitatelné položky - kapitálové investice bankovního portfolia do jiné 
banky nebo finanční instuce   

- součet kapitálových investic bankovního portfolia 
do jiných bank nebo finančních institucí 

Zdroj: Synek (2006, str. 312) 



Příloha 2 – Matice bodového hodnocení typu RADAR 



 



Příloha 3 – Souhrnný přehled bodového hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4 



Příloha 4 – Anotace stěžejních zdrojů literatury 

SYNEK, M. Podniková ekonomika. 4. vyd. Praha: Beck, 2006. 475 s.  

ISBN 80-7179-892-4. 

Tato kniha obsahuje cíle podniku, vysvětluje jevy a procesy, které v podniku probíhají, 

zjišťuje a vysvětluje příznivé i nepříznivé důsledky určitého chování a zabývá se rovněţ 

hospodařením podniku. Podnikatelům, ekonomům a manaţerům dává poučení, jak mají vést 

svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností a aby obstál v náročném 

trţním prostředí. Pozornost je věnována výrobním podnikům, bankovním podnikům, 

dopravním a spojovým podnikům a podnikům obchodním. Nejsou opomenuty ani drobné 

podniky a podniky s mezinárodní účasti. Zařazena je rovněţ problematika zdravotnických 

zařízení a ekonomika sportu. Nové vydání je rozšířeno o ekonomiku neziskových organizací.  

VEBER, J. A KOL. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 201 s. ISBN 978-80-247-1782-1 

Druhé, aktualizované vydání této publikace nabízí nejnovější poznatky z oblasti řízení 

jakosti a ochrany spotřebitele. Obsahuje přehled nejdůleţitější legislativy a přístupů 

zabezpečování jakosti ve smyslu norem ISO 9000 a ve smyslu TQM. Přibliţuje nástroje a 

metody řízení jakosti.  

SŮVOVÁ, H. A KOL. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 

1997. 398 s. ISBN 80-902243-2-6 

Učební text, který podává přehled o specializovaných bankovních institucích z hlediska 

českých i zahraničních zkušeností. 

NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management 

Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0 

Cílem knihy je poskytnout návody, jak v praxi realizovat systémová měření a jak 

nakládat se získanými daty v zájmu dalšího rozvoje systémů managementu jakosti. 

V úvodních kapitolách knihy jsou vysvětleny základní principy moderních systémů 

managementu jakosti, pojem a obsah měření v těchto systémech a poţadavky na systémy 

managementu jakosti v kontextu nových norem ISO 9000:2000, resp. podle „modelu 

excelence“ EFQM. Podstatná část knihy je věnována problematice vybraných systémových 



měření a postupům měření spokojenosti a loajality externích zákazníků, včetně netradičního 

zkoumání hodnoty pro zákazníka. Pozornost je rovněţ věnována některým aspektům měření 

výkonnosti různých procesů probíhajících uvnitř organizací a sebehodnocení, tedy měření 

vyzrálosti manaţerských systémů. V závěrečných kapitolách jsou uvedeny zásady měření 

výkonnosti systémů managementu jakosti a jsou naznačeny způsoby vyuţití údajů ze 

systémových měření pro objektivizaci rozhodovacích procesů na úrovni vrcholového vedení.  

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST. Model excelence EFQM. Přeložila I. Petrašová. 

2. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2004. 2.vyd. 35 s. ISBN 80-02-01671-8. 

Překlad originálu publikace vydala ČSJ jako národní partnerská organizace EFQM. Model 

excelence EFQM je praktickým nástrojem, který pouţívají organizace různými způsoby: jako 

nástroj sebehodnocení, kterým zjišťují, kde jsou na cestě k excelenci, a který jim pomáhá 

pochopit mezery a následně podněcuje k řešením; jako základ pro společný slovník a způsob 

myšlení o organizaci (struktuře), který se společně pouţívá ve všech útvarech (funkcích); jako 

rámec pro rozmísťování existujících iniciativ, odstraňování duplicit a identifikování mezer; 

jako strukturu pro systém managementu organizace. 

EVROPSKÁ NADACE PRO MANAGEMENT KVALITY. EFQM Assesing for 

Excellence (V2.I/En) A practical quide for successfully developing, executing and 

reviewing a Self-Assessment strategy for your organisation. Přel. I. Petrášová. 1. vyd. 

Praha: Česká společnost pro jakost, 2003. 53 s. ISBN 80-02-01580-0. 

Dokazování dosaţeného úspěchu z pohledu finančních výsledků je nezbytné, ale není 

dostačující. Osvícené organizace chápou, ţe "musí jejich výsledky rovněţ obsahovat data a 

zpětnou vazbu od ostatních zainteresovaných stran, které poskytnou prediktivní údaje o 

budoucím finančním plnění. Sebehodnocení, při němţ se vyuţívá tento Model, má potenciál k 

vytvoření obrazu a kontrolního bodu společnosti, které jsou vše zahrnující a velmi působivé."  

"Přínosem prováděného sebehodnocení je to, ţe naši manaţeři jiţ uvaţují o správných 

věcech." (z úvodu publikace) - Vydává ČSJ jako národní partnerská organizace EFQM. 

 

 

 

 



Příloha 5 – Organizační struktura Banky X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 6 – Finanční skupina Banky X 

1. Dceřiné společnosti 

a) Penzijní fond (nabízí penzijní připojištění se státní podporou)   

b) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (specializovaná banka zabývající se výhradně 

financováním bytových potřeb klientů) 

c) Faktoring a.s. (zabývá se odkupem, správou, financováním a inkasem krátkodobých 

pohledávek vzniklých na základě dodávek zboţí a sluţeb) 

d) Banka Bratislava, a.s. (nabízí portfolio sluţeb pro korporátní klientelu na Slovensku) 

e) ESSOX, s.r.o. (51procentní dceřiná nebankovní společnost poskytující úvěrové a 

leasingové sluţby) 

f) Pojišťovna, a.s. (49procentní dceřiná společnost, univerzální pojišťovna, která poskytuje 

sluţby v oblasti ţivotního pojištění) 

2. Sesterské společnosti 

Banka v těchto společnostech nemá kapitálovou účast, jde o členy skupiny Société Générale. 

a) Investiční kapitálová společnost, a.s. (investování do otevřených podílových fondů 

formou kolektivního investování) 

b) ALD Automotive, s.r.o. (celosvětová síť leasingových společností, která se zaměřuje na 

financování a provoz vozových parků - flotil) 

c) SG Equipment Finance Czech Republic, s.r.o. (financuje investice do polygrafických, 

obráběcích, výrobních a stavebních strojů, zemědělské i lesnické techniky a prostředků 

pro hromadnou přepravu zboţí a osob) 

d) ECS International Czech Republic, s.r.o. (řídí a spravuje informační systémy a pomáhá ve 

všech technických a finančních aspektech investic do informatiky, a to zejména formou 

operativního leasingu) 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 7 – Důkazy pro rok 2009 

1. Vedení 

a) Vůdčí osobnosti rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a etiku a jsou vzorem kultury excelence 

Důkazy 

Jednou aţ dvakrát ročně se kaţdý z úseků banky sešel na firemních akcích, jejichţ 

hlavní náplní bylo shrnutí toho, jak si daný úsek v daném období vedl. Vůdčí osobnosti zde 

před ostatními zaměstnanci jasně definovali poslání a vizi do budoucna.  

Vedení svým vystupování a prezentováním předávalo etické hodnoty, které ovlivnily 

celou podnikovou kulturu. Pokud jde o inovace, ty byly především v rukou samotného vedení. 

Kaţdé oddělení pravidelně pořádalo porady. 

Všichni pracovníci na počátku roku přezkoumávali efektivnost svého osobního chování 

za pomoci hodnotícího formuláře. Ten zjišťoval, jak jednotlivec splnil cíle za rok 2008 a 

zároveň byly nastaveny cíle nové pro rok následující. 

Vyšlo několik čísel interního časopis, který informoval o dění v bance a byl dostupný 

v několika vydáních na kaţdém oddělení (v minulých letech, kdy jej dostal kaţdý 

zaměstnanec). Byl dostupný také na intranetu v elektronické podobě. 

b) Vůdčí osobnosti jsou osobně zainteresovány na tom, aby byl systém managementu 

organizace rozvíjen, uplatňován a neustále zlepšován 

Důkazy 

Specializovaný bankovní úsek se věnoval zavádění změn a kontrolou obchodních 

přínosů všech projektů. Na podzim proběhla, tzv. projektová prioritizace, kde se vybíraly ty 

projekty, které přinesou největší přidanou hodnotu a budou tedy realizovány. 

Byly tedy definovány pravidla, nástroje, postupy a řídící procesy v oblasti projektového 

řízení. 

c) Vůdčí osobnosti se vzájemně ovlivňují se zákazníky, s partnery a s představiteli 

společnosti 

Důkazy 

Vedení společnosti dlouhodobě buduje partnerství jak se zákazníky, tak i s představiteli 

banky. Pro kaţdý útvar byl uspořádán tzv. Staff Meeting, kdy se na podzim sešli pozvaní 

zaměstnanci. Pořádáno bylo také setkání manaţerů banky s názvem Management Meeting. 

Tyto akce slouţily především pro upevňování vztahů v rámci firmy. 



Pro klienty bylo také určeno několik akcí. Významná byla především účast banky na 

Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde se v neformálním prostředí sešli zástupci 

banky s představiteli firem i klientů a dojednali různé obchody.  Na tomto veletrhu se v roce 

2009 ukázal také generální ředitel a další členové vrcholového vedení. 

d) Vůdčí osobnosti spolu s pracovníky v organizaci posilují kulturu excelence  

Důkazy 

Jak jsem jiţ zmiňovala v důkazech u subkritéria 1a, vedení společnosti sdělovalo vizi, 

poslání, politiku a strategii osobně pracovníkům na nejrůznějších setkáních a to několikrát za 

rok. Zajímavosti je také, ţe předseda představenstva pravidelně chatoval přes intranet se 

zaměstnanci, kteří se ho mohli ptát na všechno, co je zajímalo. Lidé zde byli ve vymezeném 

čase v kontaktu nejen s generálním ředitelem, ale i s dalšími vrcholovými představiteli banky. 

Vedení motivovalo a pomáhalo pracovníkům v dosahování jejich plánů a cílů a to 

pomoci jiţ zmíněného ročního hodnocení a plánování cílů.  

e) Vůdčí osobnosti identifikují a prosazují organizační změny 

Důkazy 

Organizace monitorovala vnitřní a vnější podněty, které mohly firmu ovlivnit. Velká 

pozornost byla vyvinuta především v souvislosti s hospodářskou krizí, hlídaly se hlavně 

náklady rizika a dobrá kapitálová přiměřenost Banky X. Společnost si také byla vědoma toho, 

ţe ani v této době nesmí zaspat za konkurenci a snaţila být neustále o krok napřed. Banka 

měla zabezpečeny zdroje nutné pro změny (i kdyţ v porovnání s minulými roky, jsou tyto 

zdroje menší) 

2. Politika a strategie 

a) Politika a strategie jsou založeny na současných a budoucích potřebách a očekáváních 

zainteresovaných stran 

Důkazy 

Analýzou potřeb zainteresovaných stran se zabýval především bankovní úsek 

Marketing, který analyzoval rizika a konkurenci a věnoval se trţnímu podílů a potřebám 

zákazníků.  Banka prováděla podrobnou segmentaci trhu. Velké úsilí bylo věnováno 

průzkumu trhu, kdy byli dotazování klienti, zaměstnanci, ale i klienti bank konkurenčních.  



b) Politika a strategie jsou založeny na informacích z měření výkonnosti, z průzkumu, 

z činností souvisejících s učením se a z externích souvisejících činností  

Důkazy 

V rámci úseku Marketingu byla sestavena skupina lidí, kteří se věnovali výlučně 

průzkumu trhu. Prováděli názorové průzkumy (spokojenost klientů, postavení a image banky, 

vývoj a testování nových reklam), monitoring konkurence (produktová srovnání, úrokové 

sazby, týdenní monitoring dění na trhu) a trţní podíly. Průzkumy byly prováděny interní za 

pomocí telefonního centra nebo intranetu či internetu i externí ve spolupráci s externími 

agenturami pro výzkum trhu. 

Banka u všech svých zaměstnanců vyţadovala pravidelné přeškolování v oblasti 

bezpečnosti práce či v oblasti „praní špinavých peněz“ a informační bezpečnosti. V roce 2009 

byl v Bance velký důraz kladen na úsporu energií a v rámci své podnikatelské činnosti 

především na úsporu ve spotřebě papíru. 

c) Politika a strategie jsou rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány 

Důkazy  

Nezávislý pohled na rizika provozních úseků poskytoval Úsek pro řízení rizik. Byla 

vypracovávána strategie řízení rizika s cílem naplnění opatření České národní banky. Banka 

hodnotila a monitorovala výkonnost úvěrového portfolia pomocí kvantitativní analýzy 

zaloţené na statistických nástrojích.  

Společnost analyzovala trţní rizika vyplývající z aktivit banky na finančních a 

kapitálových trzích a udrţovala databázi rizik a rozvíjela systémy klientských dat. 

V neposlední řadě také analyzovala makro-ekonomické trendy a vypracovávala měsíční 

analýzy ekonomických trendů a čtvrtletní posouzení ekonomiky České republiky. 

d) Politika a strategie jsou sdělovány a aplikovány za pomoci struktury klíčových procesů 

Důkazy 

Banka sledovala klíčové procesy potřebné pro aktualizaci politiky a strategie, které jsou 

sdělovány a procesy navazují na danou politiku. 

 

 



3. Pracovníci  

a) Lidské zdroje jsou plánovány, řízeny a zlepšovány  

Důkazy 

Úsek Lidských zdrojů sestavoval plány a strategii v oblasti lidských zdrojů a zajišťoval 

soulad s celkovou strategií a plány banky. Řídil a monitoroval počty zaměstnanců a s tím 

související mzdové náklady. Spokojenost zaměstnanců byla hodnocena dotazníkem. Jeho 

autorem ale nebyla Banka X samotná, ale pocházel od zahraničního vlastníka Société 

Générale, který provádí průzkumy v rámci celé své mezinárodní skupiny. 

b) Znalosti pracovníků a jejich odborné způsobilosti jsou identifikovány, rozvíjeny a 

udržovány 

Důkazy 

Oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je klíčovou součástí dlouhodobé strategie 

banky. Vzdělávací programy se v průběhu let mění, aby maximálně odpovídaly aktuálním 

potřebám banky. 

V roce 2009 došlo k výraznému zefektivnění vynaloţených prostředků s cílem udrţení 

vysoké kvality sluţeb. Vzdělávací potřeby byly nově identifikovány manaţery a schvalovány 

výkonnými řediteli jednotlivých úseků banky ve spolupráci s konzultanty lidských zdrojů tak, 

aby byly jednoznačně spojeny s nezbytně nutnými poţadavky pro výkon dané pozice nebo 

se skutečným kariérovým rozvojem zaměstnance. 

Nově byla také větší intenzita zaměřena na hledání interních řešení  rozvoje znalostí a 

dovedností zaměstnanců (např. rozvoj v rámci výkonu pozice, předávání know-how 

specialistů a expertů profesně mladším zaměstnancům). 

c) Pracovníci jsou angažováni a jsou jim dávány pravomoci (zmocňování) 

Důkazy 

Banka se v roce 2009 zaměřila na posílení kompetencí zaměstnanců. Jak jiţ bylo 

několikrát zmiňováno, jsou pořádány společenské akce pro zaměstnance, které tímto také 

motivuje k větší angaţovanosti k bance.  

Pro rok 2009 byla vyhlášena bankovní soutěţ, ve které úspěch jedince i týmu závisel na 

rychlosti a preciznosti v jednotlivých rozhodnutích a hlavně v krizových situacích. Soutěţ 

byla odstartována 1. ledna a probíhala po celý rok 2009. Hodnoceny byly tři týmové soutěţe 

zaměřené na tyto oblasti: akvizice nových klientů, akvizice nových klientů s úvěry a včasnost 

předkládání kreditních návrhů. Pozornost byla věnována také osmi individuálním soutěţím: 



úvěry – akvizice nových klientů, podnikatelské úvěry – nejvyšší vybrané vstupní poplatky, 

investiční bankovnictví – aktivace nových klientů, zahraniční platební styk – aktivace nových 

klientů, leasing – objem nových smluv, faktoring – aktivace nových klientů, penzijní fond – 

získávání nových individuálních klientů, ţivotní pojištění – získávání nových individuálních 

klientů. 

d) Pracovníci a organizace spolu vedou dialog 

Důkazy 

Úsek Komunikace má na starosti komunikaci a to jak za tu externí tak i za tu interní. Jde 

v podstatě o jediný úsek, který je oprávněn poskytovat informace médiím. V oblasti externí 

komunikace je tomuto úseku daná zodpovědnost za činnost tiskového mluvčího, tiskové 

zprávy, tiskové konference, krizovou komunikaci, sponzoring, strategii v oblasti reklamních 

předmětů apod. V interní komunikaci má na starosti: intranet, interní časopis, interní on-line 

magazín, monitoring tisku či setkání manaţerů a zaměstnanců banky. 

e) Pracovníci jsou odměňování, uznáváni a pečuje se o ně 

Důkazy 

Zaměstnancům bylo nabízeno široké spektrum pracovních a sociálních bonusů: 

- navzdory hospodářské krizi zůstal poměrně vysoký příspěvek na stravování v podobě 

stravenek (pro srovnání konkurenční banky poskytují denní příspěvek o 15 – 35 Kč niţší) 

- univerzální poukázky neboli flexi pasy, které lze vyuţít např. k úhradě ceny zájezdů, 

nákupu permanentek do cvičebních center či k zaplacení kulturních akcí atd.  

(vyplacená částka oproti roku 2008 výrazněji poklesla) 

- příspěvek na penzijní pojištění a na kapitálové ţivotní pojištění (také došlo 

k meziročnímu sníţení) 

- finanční podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti 

- sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance 

- pracovní volno s náhradou mzdy. 

Kaţdý zaměstnanec můţe mít zřízený zaměstnanecký bankovní účet, který byl oproti běţné 

nabídce výhodněji úročen a zcela bez poplatků. Zvýhodněné byly také některé finanční 

produkty a to v rámci celé skupiny – např. tedy i stavební spoření či leasing na auto. 

Nabídka zaměstnaneckých akcií „matky“ banky – zaměstnanci se mohli v roce 2009 podílet 

na zvýšení základního kapitálu a to za zvýhodněných podmínek. 



Banka si v roce 2009 udrţela své postavení v soutěţi „The Most Desired Company 2009“, 

kdy se umístila na druhém místě a obhájila tak pozici z roku 2008. V této kategorii hlasují 

studenti vysokých škol, kdy ve spolupráci se společnosti AIESEC vybírají nepřitaţlivějšího 

zaměstnavatele. 

4. Partnerství a zdroje 

a) Externí partnerství jsou řízena 

Důkazy  

V této části je třeba si uvědomit, ţe banka není výrobní podnik, jehoţ výstupem jsou 

hmatatelné výrobky. Finanční instituce, tedy i ta naše, poskytuje především sluţby a proto, 

v tomto smyslu je poněkud těţší hovořit o dodavatelsko-odběratelských vztazích v klasickém 

pojetí. Nic méně i banka má své dodavatelé a to především v oblasti tzv. neklientských 

obchodů – banka má vytvořen úsek Sourcingu, jehoţ hlavním cílem je racionalizovat výše 

zmíněné vztahy a to za účelem sníţení výdajů, které vznikají nákupem materiálů  

(např. papírů, tonerů do tiskáren apod.), zboţí a sluţeb pro provozní účely a nákupem 

hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Tento úsek tedy vyjednává výhodné 

obchodní dodací podmínky.  

b) Finanční prostředky jsou řízeny 

Důkazy 

Řízení finančních prostředků má na starosti další z úseků banky a to úsek Strategie a 

finance. Ten zajišťuje to, ţe v bance probíhají jednotně úsekové projekty s celou finanční 

strategií. Jsou prováděny bankovní, finanční, daňové a regulatorní analýzy a zkoumáno je také 

podnikatelské prostředí v ČR a to tak, ţe v případě změn mohou být navrţena opatření jak pro 

banku, tak i pro celou finanční skupinu. 

Tento úsek také řídí výsledky skupiny, její kapitál a daňové výsledky a spravuje vlastní 

aktiva. Je prováděna finanční kontrola kapitálových transakcí a organizační struktury. Je 

zajišťována kvalita, včasnost a spolehlivost účetních a finančních informací.  

c) Budovy, zařízení a materiály jsou řízeny 

Důkazy 

Banka musí v rámci svých podnikatelských činností spravovat svůj majetek, poskytovat 

sluţby interním uţivatelům, zajišťovat optimalizaci nákladů spojených s provozem budov, 

bezpečnost provozu, ochranu majetku banky a jejich klientů, poţární ochranu a řídit nové 



projekty. Pro tyto činnosti je zřízen zvláštní úsek, který má vše na starosti, a v jehoţ rámci 

jsou zřízeny odbory, které za to vše zodpovídají. 

Banka jako první z bank v České republice podepsala smlouvu o odběru Zelené energie. 

Připojila se tak k projektu Skupiny ČEZ, který umoţňuje vyjádřit zodpovědnost vůči 

ţivotnímu prostředí a podpořit rozvoj vyuţívání obnovitelných zdrojů energie. Banka přispívá 

desetihaléřem za kaţdou odebranou kilowatthodinu elektřiny. Skupina ČEZ přidává stejnou 

částku ze svého. Celkové finanční prostředky pak slouţí k podpoře prospěšných ekologický 

projektů z oblasti výzkumu, vzdělávání a uţití energie z obnovitelných zdrojů. 

Zaměstnanci byli informováni o významu šetrného chování a to především v oblasti 

spotřeby papíru a energie. Banka pravidelně monitorovala soubor environmentálních, 

sociálních a ekonomických ukazatelů, které poskytují obraz o vlivu společnosti na své okolí. 

Jedním z ukazatelů je rozsah emisí CO2 vzniklých v důsledku činnosti organizace.  

Přímé bankovnictví představuje jednu moţnost, jak se chovat šetrněji k ţivotnímu 

prostředí. Veškeré příkazy jsou vyřizovány elektronicky, bez papírového zadání, a podepsány 

elektronickým podpisem. 

d) Technologie jsou řízeny 

Důkazy 

I zde je třeba upozornit na specifiku bankovního podnikání a na to, ţe nejde o výrobní 

podnik a technologie tedy nelze chápat v klasickém pojetí. Ve finančním sektoru jde 

především o informační technologie, které má na starosti další z úseků banky. Ten identifikuje 

nové příleţitosti, poskytuje know-how o informačních a telekomunikačních systémech a 

definuje pravidla a standardy pro prostředí IT v bance. Dále řídí IT projekty i subdodavatele 

v této oblasti. V neposlední řadě zajišťuje bezpečnost informačních technologií a poskytuje 

podporu uţivatelům. 

Banka usilovala o sladění politiky informačních technologií s celkovou politikou 

organizace. 

Organizace vyvíjela nové technologie, které jsou určeny jak pro usnadnění práce 

zaměstnanců, tak i pro klienty samotné, kterým se snaţí usnadnit kontakt s bankou a 

minimalizovat časovou zátěţ klientů spojenou s návštěvou obchodních míst. Společnost 

sledovala, jaké technologie nabízí a vyuţívá konkurence a aktivně je nejen následovala, ale 

v některých oblastech i předešla. 

 



e) Informace a znalosti jsou řízeny 

Důkazy 

V organizaci je několik platných direktiv a instrukcí, které se věnují řízení informací a 

znalosti a to především v těchto oblastech: řízení a politika bezpečnosti informačního systému 

banky, klasifikace informací, politika internetu a bezpečnostní monitoring informačního 

systému. 

V bance je rozvinuta vize informační bezpečnosti: 

- důvěrnost (informace jsou k dispozici jen oprávněným osobám), 

- integrita (informace jsou chráněny proti neautorizované změně nebo chybě a je 

zajištěna jejich správnost, celistvost a platnost), 

- dostupnost (informační systémy jsou dostupné a pouţité vţdy, kdyţ je potřeba, jsou 

dostatečně odolné proto útoku a schopné obnovy po výpadku), 

- pravost a nepopiratelnost (obchodní transakce a výměna informací s obchodními 

partnery, zákazníky, dodavateli a regulátorem jsou důvěryhodné). 

5. Procesy 

a) Procesy jsou systematicky navrhovány a řízeny 

Důkazy  

Jak jsem jiţ dříve zmiňovala, banka na podzim provedla hodnocení projektů, které je 

třeba uskutečnit a vybírala ty nejdůleţitější, které budou realizovány. Jsou vytvářeny finální 

popisy procesů a jsou ukládány v centralizovaném úloţišti – procesní mapě. Ke kaţdému 

popsanému procesu musí být před ukončením projektu definován vlastník. 

V organizaci je uplatňován přístup Lean Six Sigma. Filosofií Leanu je eliminace 

plýtvání. Aplikace Six Sigmy umoţňuje navrhovat nové a zlepšovat jiţ existující procesy, 

které lépe uspokojují zákaznické potřeby. 

V bance jsou stanoveny standardy kvality, které upravují kontakt s klientem na pobočce 

a také telefonický kontakt. Banka se také jako první na českém trhu zavázala dodrţovat tzv. 

„Garantovanou úroveň sluţeb“. 

Je přezkoumávána efektivita procesů a to např. pomocí tzv. utajených nákupů. Jde o 

kontrolu obchodních míst, kdy na pobočku přijde fiktivní klient s určitými poţadavky (jde o 

utajeného člověka z banky), který má náhodně zjišťovat úroveň poskytovaných sluţeb. Jde o 

určitou formu zpětné vazby. 



b) Procesy jsou podle potřeby zlepšovány na základě využívání inovací, aby v plném 

rozsahu vyhovovaly zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám a vytvářely pro ně 

rostoucí hodnotu 

Důkazy  

V Bance je realizována soutěţ Můj nápad, která slouţí ke zkvalitňování sluţeb se 

zapojením zaměstnanců. V roce 2009 se mohli jiţ po páté zúčastnit všichni pracovníci, kdy 

prostřednictvím aplikace Innovanet podali 190 nápadů. Většina z nich byla zaměřena na 

zlepšení funkčnosti produktů a sluţeb. Tradičně bylo nejvíce nápadů zasláno z Distribuční sítě 

(74 %). K realizaci bylo po posouzení přijato 26 nápadů, ze kterých tajným hlasováním 

Výboru kvality a inovace bylo vybráno 8 nejzajímavějších. 

c) Produkty a služby jsou navrhovány a vyvíjeny na základě potřeb a očekávání zákazníků 

Důkazy  

Je zřízen útvar s názvem Průzkum trhu, který provádí a koordinuje marketingové 

průzkumy. Jsou realizovány názorové průzkumy (spokojenost klientů, postavení a image 

bank, vývoj a testování nových produktů/reklam), monitoring konkurence (produktová 

srovnání, úrokové sazby, týdenní monitoring dění na trhu) a trţní podíly. Dotazováni jsou 

klienti banky, její zaměstnanci, ale i klienti konkurenčních bank. Průzkumy jsou realizovány 

jak interně prostřednictvím telefonního centra banky nebo intranetu, tak i externě ve 

spolupráci s externími agenturami pro výzkum trhu. 

Tabulka 1 Příklady hotových průzkumů 

Název průzkumu Obsah Metoda Cílový segment 

Kvalita 

klientských sluţeb 

2009 

Sledování kvality obsluhy na všech 

pobočkách - nový zákazník 

utajený 

nákup 
bankovní poradci 

Konkurenční 

zpráva 

Čtvrtletní monitoring podílů na trhu 

banky a konkurence v úvěrech a 

depozitech. Podíly dceřiných 

společností. 

sekundární 

výzkum 

zdroj:ČNB, 

finanční zprávy 

bank, asociace 

Změna karet 

Zjistit preference v designu karet, 

protoţe v roce 2010 dojde k jejich 

plošné výměně. 

online obecná populace 

Zdroj: interní firemní materiály, vlastní zpracování 



d) Produkty a služby jsou vyráběny, dodávány (poskytovány) a je zajišťován jejich servis 

Důkazy 

Jde o další z otázek, na kterou se v bance hledají odpovědi poněkud hůře. Mluvit o 

recyklacích výrobků a podobných věcech zde nemá příliš smysl.  

Pokud jde o dodávky, zde můţeme zmínit, ţe v případě větších klientů (podniků) jezdí 

bankovní poradci přímo k nim do firem (jde o jakýsi ekvivalent dodávek výrobků – sluţby 

jsou jim dodány prostřednictvím pracovníka banky), kde řeší všechny potřebné záleţitosti a 

klientovi se tak zkracuje čas a náklady spojené s cestováním na pobočku. 

Jako jakýsi druh servisu u produktu lze chápat moţnost přímých kanálů spojených se 

zřízením produktu klient můţe vyuţívat internetového bankovnictví, telefonu nebo aplikací v 

mobilu. V roce 2009 vyuţívalo těchto kanálů přes 60 % klientů. Banka má zřízeny dvě 

telefonní centra (jedno v Liberci a další ve Zlíně), které slouţí právě jako přímý kanál. 

e) Vztahy se zákazníky jsou řízeny a rozšiřovány 

Důkazy  

V bance funguje třístupňový systém řešení stíţností a reklamaci (dále jen S/R):  

1. stupeň - obchodní místa a centrála, na které se stěţovatel přímo obrátí. Zde se 

řeší všechny typy S/R (písemné, ústní i telefonické). 

2. stupeň – útvar Vztahy se zákazníky 

3. stupeň – ombudsman Banky X. 

Pokud nejsou klienti spokojeni s řešením své S/R na 1. stupni, mohou se obrátit na 2. 

stupeň. V bance je dále zavedena instrukce pro řešení S/R a také reklamační řád banky.  

Od počátku roku 2009 se povinně evidují všechny písemné S/R, tedy i ty e-mailové.  

V prvním čtvrtletí roku 2009 se stíţnosti nejčastěji týkaly depozit, úvěrů a poplatků. 

Z celkového počtu stíţnosti v posledním čtvrtletí roku 2009 jich bylo oprávněných 39%,  

40% neoprávněných a u 23% nebylo moţné oprávněnost jednoznačně určit. 

Pro zákazníky ze segmentů Individuals a Small Business je vyuţívána tzv. Mapa potřeb. 

Jde o nástroj, který bankovnímu poradci pomáhá zvyšovat kvalitu v distribuční sítí a tím také 

spokojenost zákazníka. 

 

 



6. Zákazníci – výsledky 

a) Měřítka vnímání 

Důkazy 

Důkazů u tohoto subkritéria jsem rozdělila na dvě části – podnikatelé a občané.  

Podnikatelé 

Byl realizován výzkum agentury Medián na téma bankovního úvěrování korporací. Ten 

ukázal, ţe bankovní úvěr nebo půjčku čerpalo v roce 2009 56 % středních a velkých podniků, 

z nichţ právě třetinu financovala Banka. Bylo tedy potvrzeno její přední místo v úvěrování 

tohoto segmentu. Při osobních rozhovorech odpovídaly na detailní dotazy lidé, kteří jsou 

v podniku zodpovědní za finance a styk s bankou, nebo přímo majitelé podniku. Celkem bylo 

v roce 2009 dotázáno 770 respondentů. Středními podniky jsou pro účely výzkumu označeny 

podniky s ročním obratem 60 - 300 miliónů korun, velkými podniky pak ty s ročním obratem 

od 300 miliónů do 1,5 miliardy korun. 

Další výzkum, tentokrát agentury Ipsos Tambor, zjišťoval, co má největší vliv na 

spokojenost zákazníků. Zjistilo se, ţe nejdůleţitější je především komfort a zabezpečení 

přímého bankovnictví, stabilita a renomé banky, široká nabídka kvalitních produktů a sluţeb 

bankovních poradců a specialistů. Banka je všeobecně známa svými vyššími poplatky, ale zde 

se potvrzuje, ţe klienti jsou ochotni za kvalitu připlatit. Výzkum probíhal telefonickým 

dotazováním 680 především podnikatelských respondentů. 

Občané 

Pro tento segment jsem zrealizovala vlastní průzkum zaměřený na klienty Banky 

s cílem zjistit, jak jsou spokojení a jak velká je jejich loajálnost. Ţijeme v době informačních 

technologií, a proto jsem se rozhodla toto šetření realizovat pomocí internetového portálu 

www.vyplnto.cz. Zde jsem se nejdříve musela registrovat a následně mi bylo umoţněno 

vytvořit dotazník. Výhodou tohoto šetření je naprostá anonymita respondentů a snadná 

dostupnost. Po vytvoření dotazníku se mi vygeneroval hypertextový odkaz, který uţ jen 

stačilo rozeslat mezi respondenty, kteří na něj jednoduše klikli a ocitli se rovnou ve 

vyplňování dotazníku. Odkaz jsem zasílala na emailové adresy mých známých, o kterých 

jsem věděla, ţe jsou klienty Banky. Zároveň jsem jej zveřejnila na svém profilu na 

internetové sociální síti Facebook. Dotazník byl celkem dostupný sedm kalendářních dní, 

během kterých mi jej vyplnilo 40 lidí, z toho 33 klientů banky (pro ně byl určen) a 7 neklientů 

banky (nepatřili do vzorku potřebných respondentů, proto byl dotazník automaticky ukončen). 

Návratnost byla tedy 82,5 %. Vzhledem k tomu, ţe Banka má kolem 1,5 milionu klientů, 



nelze tento vzorek povaţovat za reprezentativní. Jde spíše o návod, jak by se dalo při 

hodnocení tohoto kritéria postupovat. Po týdnu, kdy byl dotazník zveřejněný, došlo k jeho 

ukončení a portál mi vygeneroval některé základní charakteristiky.  

Průzkumu se zúčastnilo 67 % ţen a 33 % muţů, ţijících především 

v Moravskoslezském kraji (73 %), v Olomouci (18,18 %) a v Praze (3 %). Věkové sloţení 

respondentů bylo z kategorie 15 – 25 let (70 %) a 26 – 35 let (18 %). Z převáţné části nešlo o 

podnikatele (84,85 %).  

V první otázce došlo tedy k roztřídění respondentů na klienty a neklienty, kdy pouze 

zákaznici Banky mohli pokračovat v jeho vyplňování. 

Ve druhé otázce jsem se nejdříve zaměřila na spokojenost s dostupností poboček. Dá se 

říci, ţe zákazníkům vyhovuje, jelikoţ celých 90,91 % klientů uvedlo, ţe jsou s dostupnosti 

plně či aspoň částečně spokojeni. 

Třetí otázku jsem formulovala podobně, ale s tím rozdílem, ţe jsem se ptala na 

spokojenost s dostupností bankomatů Banky. Výsledek můţeme ohodnotit jako výtečný, 

protoţe  

93,94 % respondentů uvedlo, ţe jim dostupnost bankomatů většinou či vţdy vyhovuje. Oproti 

dostupnosti poboček je zde ale malý rozdíl. U poboček byl větší podíl zcela spokojených 

klientů k těm téměř spokojeným, ale zde u bankomatů je většina těch spíše spokojených, neţ 

těch úplně. 

Ve čtvrté otázce jsem se ptala na otevírací dobu poboček. Výrazněji se projevila 

nespokojenost, jelikoţ 18,18 % uvedlo, ţe jim většinou nevyhovuje. Oproti tomu svou 

naprostou spokojenost vyjádřilo naprosto stejné procento klientů a navíc ještě k tomu 63,64 % 

klientům otevírací doba většinou vyhovuje. 

V páté otázce mě zajímala spokojenost respondentů s reakcemi pracovníků banky, při 

řešení klientských poţadavků. Respondenti měli hodnotit škálou od jedné do pěti (jako ve 

škole: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší). Průměrná známka byla udělena 2,06, coţ není sice jednička, 

ale není to špatný výsledek. 

V šesté otázce jsem se zaměřila na marketing a na to, jak mají jednotlivé vybrané 

bankovní domy zapamatovatelnou reklamu. Respondenti označovali max. dvě banky, od 

kterých si v daném okamţiku dokázali vybavit reklamu. Nejvíce odpovědí získala Banka X 

(72,73 %), po ní pak Raiffeisenbank (36,36 %) a GE Money Bank (30,3 %). Jde vidět, ţe 

banka má dobře zapamatovatelné reklamy. 



V sedmé otázce jsem chtěla, aby klienti ohodnotili nabídku produktů a sluţeb (opět 

škála jako ve škole). Výsledná známka byla 2,65. Coţ je o něco horší, neţ u spokojenosti 

s bankovními pracovníky. 

Osmá a devátá otázka byla zaměřena na produkty a sluţby – zajímala jsem se, zda 

klientům chybí nabídka některého produktů či sluţby. Většina respondentů uvedla, ţe jim 

nechybí nic. Zbylých 18,18 % uvedlo, ţe v Bance něco postrádají. V deváté otázce jsem dala 

volný prostor těm respondentům, dle kterých Banka nemá úplnou nabídku. Klienti zde mohli 

konkrétně uvádět, co by se jim v bance líbilo. Nejčastěji šlo o věci týkající se sníţení poplatků 

a sluţeb jako např. poskytování půjčky studentům s rozumnými úroky apod. 

V desáté otázce jsem chtěla zjistit, jak jsou klienti spokojenosti s kvalitou nabízených 

produktů a sluţeb. Opět měli známkovat jako ve škole. Průměrná známka byla 2,52. Coţ není 

nejlepší hodnocení, ale špatné také není.    

Jedenáctá otázka byla zaměřena na poplatky v Bance X. I zde respondenti známkovali a 

to s průměrným výsledkem 3,61. Jde o mnohem horší hodnocení, neţ u předchozích. Musíme 

si ale uvědomit, ţe klienti by byli s poplatky spokojeni jen tehdy, pokud by nebyly vůbec 

ţádné. Ale je třeba se zamyslet, jestli pro segment Občané, nejsou přeci jenom vysoké. 

Dvanáctou otázku jsem opět věnovala pracovníkům banky, kdy mě zajímala 

spokojenost s jejich znalostmi a profesionalitou. Podle více jak ¾ dotazovaných zaměstnanci 

toho hodně ví a co neví, zjistí. Ale naopak – 12,12 % vyjádřilo, ţe téměř vţdy mají 

s pracovníkem nějaký problém a dalších 3,03 % se dokonce přiklání k tomu, ţe pracovníci 

jsou sice odborníci, ale schází jim slušné chování. Tento podíl klientů je poměrně velký (více 

jak 15 %), proto bude třeba se zaměřit na pracovníky, kteří jsou v kontaktu s klienty ze 

segmentů Občané. 

Ve třinácté otázce mě zajímalo, zda klienti vyuţívají poradenských sluţeb, které Banka 

poskytuje. Zde jde výsledek ve prospěch těch neuţívajících tyto sluţby. 51,52 % respondentů 

uvedlo, ţe poradenství v Bance nevyuţívá. Asi by stálo za to, zvýšit povědomí o moţnostech 

poradenství a získat více klientů, kteří si pro radu do banky přijdou. 

Ve čtrnácté otázce jsem se ptala, zda bylo klientům při zřízení nového produktu 

poskytnuto dostatečné mnoţství informací. Více jak ¾ respondentů uvedlo, ţe mnoţství 

informací bylo plně dostačující. Na druhém místě ale stojí odpověď, ţe informace byly 

nedostačující a to u 12,12 %, coţ je poměrně velký podíl. U zbylých klientů nastala situace, 

ţe informací bylo zbytečně mnoho.  

V patnácté a šestnácté otázce jsem se věnovala oblasti stíţností. Zajímalo mě, zda 

klienti někdy podali oficiální stíţnost a pokud ano, jaké byly její důvody. Dobrý výsledek je, 



ţe ţádný z respondentů tuto stíţnost nikdy oficiálně nepodal. Zde ale upozorňuji na malý 

vzorek respondentů, který nemůţe být povaţován za příliš reprezentativní. Stíţnosti v bance 

totiţ ošetřeny jsou a útvar, který je má na starosti řeší za čtvrtletí několik desítek stíţností 

(oprávněných i neoprávněných). 

V otázce číslo sedmnáct mě zajímalo, zda je klientem Banky X pouze respondent nebo i 

lidé v jeho okolí. Téměř ¾ dotazovaných odpovědělo, ţe kromě nich samotných je u Banky 

také několik lidí z jejich okolí. Dalších 18,18 % se vyjádřilo, ţe u Banky je pouze samotný 

respondent a zbylých 9,09 % odpovědělo, ţe u Banky je většina lidí z okolí respondenta.  

V osmnácté otázce jsem chtěla zjistit, zda je spokojenost respondentů s Bankou tak 

veliká, ţe by ji doporučili i svým známým, kteří se právě rozhodují, ke které z bank jít. 

Výsledek není nijak závratný. Většina respondentů by banku nedoporučila (54,55 %) a pouze 

45,45 % by ji doporučila.  

Devatenáctá otázka byla zaměřena na loajálnost klientů k Bance, tedy na to, zda chtějí 

či nechtějí odejít ke konkurenci. 1/3 dotazovaných chce odejít ke konkurenci. Necelých 28 % 

klientů chce u banky zůstat a stejný počet chce Banku zkombinovat s konkurenční.  

b) Ukazatele výkonnosti 

Důkazy  

MasterCard Firemní banka roku 2009 

Finanční ředitelé nejvýznamnějších firem v České republice jiţ po páté vybírali banku s 

nejlepšími produkty pro firemní klientelu. V roce 2009 se Bance X navrátilo prvenství.  Na 

druhém místě se umístila Česká spořitelna, jen v těsném závěsu skončila ČSOB. Toto ocenění 

se řadí k nejprestiţnějším titulům na českém bankovním trhu a jeho ocenění zaštiťuje 

společnost MasterCard Europe, která jej udílí v rámci ţebříčku 100 nejvýznamnějších firem 

České republiky vyhlašovaným Sdruţením CZECH TOP 100.  

The Most Desired Company 2009 (Zaměstnavatel roku) 

Zaměstnavatel roku je ocenění nejlepších zaměstnavatelů v České republice. Vyhlášení 

výsledků v kategorii „The Most Desired Company 2009“ potvrdilo dobrou pozici Banky X na 

trhu práce, kdy se umístila na druhém místě. V této kategorii hlasují studenti vysokých škol a 

ve spolupráci se společnosti AIESEC vybírají nejpřitaţlivějšího zaměstnavatele. 

 

 



Banka roku 2009 

Banka obsadila druhé místo v osmém ročníku této soutěţe. Titul získala Česká 

spořitelna.  Na druhé místo se Banka X prosadila také v kategorii Nejdůvěryhodnější banka. 

Dalším oceněním, které v rámci této soutěţe získala, byl Úvěr roku – tzv. Optimální půjčka. 

Potřetí v řadě se v popředí umístila i Flexibilní hypotéka. Dobré výsledky zaznamenala také 

stavební spořitelna a penzijní fond spadající do finanční skupiny Banky X.  

Stížnosti 

V Bance funguje Centrum stíţností a reklamací klientů, které v průměru řeší osm 

desítek písemných klientských stíţností a reklamací za čtvrtletí. Dalších zhruba 130 případů 

řeší za čtvrtletí pobočky a telefonní centrum. Další 4000 reklamací je na transakce platební 

kartou. I kdyţ se počet stíţností mírně zvyšuje, je stále hluboko pod očekáváním vyplývajícím 

z praxe jiných zemí. Kvantitativní rozbory ukázaly, ţe přes stoupající celkové mnoţství 

neroste počet oprávněných stíţností, ale právě ty neodůvodněné vycházející z pocitu 

stěţovatele, které dají řešitelům nejvíce zabrat. Bance X je ve velké míře věnovaná pozornost 

médii. 

7. Pracovníci – výsledky 

a) Měřítka vnímání 

Důkazy 

Také pro hodnocení sedmého kritéria jsem zrealizovala vlastní šetření, kdy jsem 

vytvořila dotazník směřující k zaměstnancům Banky, kteří měli posoudit, jaká je Banka 

zaměstnavatelem. Cílem mého malého průzkumu bylo zjistit, jak jsou zaměstnanci v práci 

motivováni a spokojeni. Dotazník jsem vytvořila pomocí textového editoru a  

e-mailem rozeslán několika spolupracovníkům, kteří pracují především v Praze. Několik 

respondentů bylo ale i z jiných koutů České republiky (Moravskoslezský, Ústecký a 

Královéhradecký kraj). Celkem se mi vrátilo 17 vyplněných dotazníku. Vzhledem k tomu, ţe 

Banka má přes 8 tisíc zaměstnanců, rozhodně ani tento vzorek nelze povaţovat za 

reprezentativní a jeho vypovídací schopnost nebude příliš vysoká. Opět jde spíše o návod, jak 

by se dalo toto kritérium hodnotit.  

Bohuţel jsem zde nemohla vyuţít internetového portálu www.vyplnto.cz, stejně jak u 

výše uvedeného průzkumu u klientů – v Bance máme totiţ omezený přístup na internet. 

Dotazník by kolegové museli vyplnit doma a domnívám se, ţe by to mou návratnost ještě 

sníţilo – ne kaţdý by tomu totiţ chtěl věnovat svůj volný čas. Další nevýhodou bylo to, ţe 



nebyla na 100% zachována anonymita. Respondenti mi totiţ své vyplněné dotazníky zasílali 

zpátky na můj mail. 

Nic méně k mým výsledkům: respondenty byly převáţně ţeny (94 %) pracující na 

centrále (88 %), ostatní byli pracovníci pobočkové sítě. Šlo především o řadové zaměstnance 

(94 %), zbylých 6 % dotazovaných bylo v pozici manaţerů. Věková struktura byla v rozmezí 

26 – 45 let (58 %), 46 let a více (36 %) a pouze 6 % mladších 25 let. Dotazování zaměstnanci 

jsou v Bance zaměstnání více jak 15 let (35 %), 1 – 5 let (24 %), 11 – 15 let (18 %) a zbytek 

je v Bance buďto méně neţ 1 rok či 1 – 5 let. 

Nejdříve jsem se snaţila zjistit, zda respondenti vnímají Banku jako atraktivního 

zaměstnavatele. Zde je odpověď jednoznačná – 53 % respondentů povaţuje Banku 

jednoznačně za atraktivního zaměstnavatele a podle dalších 47 % dotazovaných je Banka 

atraktivní, ale existují i lepší. Nikdo banku neoznačil jako neatraktivní. 

Ve druhé otázce jsem zjišťovala, jak zaměstnanci vnímají komunikaci vrcholového 

vedení směrem dolů, tedy k níţe postaveným pracovníkům. Měli vybírat z pětistupňové škály 

a to jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). Byla přidělena průměrná známka 2,41.  

Ve třetí otázce mě zajímalo vnímání moţností kariérního rozvoje. Zde byla udělena 

známka o něco málo horší – 2,47. Výsledek je ale téměř totoţný s předchozím. 

Ve čtvrté otázce jsem se ptala na pocit uznání za odvedenou práci. Známkování je 

podobné jako u předchozích: opět 2,41. 

Pátou otázku jsem věnovala pracovnímu prostředí. Zde dopadl hodnocení ze všech 

nejlépe. Přidělená známka nabyla hodnoty 2,06.   

Šestou otázku zaměřila na hodnocení technického vybavení, které pracovníci mají či 

eventuálně nemají k dispozici. Většina respondentů vyjádřila svou naprostou spokojenost 

s dostatkem moderní techniky. Objevily se ale odpovědi, které nejsou zanedbatelné, protoţe 

v součtu dělaly celých 18 %, a které vyjadřovaly nespokojenost – nejčastěji mají pracovníci 

málo moderní techniky a někteří z nich své technické vybavení označili dokonce za zastaralé 

(z vlastní zkušenosti vím, ţe jde především o pracovníky pobočkové sítě).  

Sedmá otázka se věnovala pocitu pracovní jistoty. Nikdo z respondentů si není sám 

sebou ani firmou tak jistý, aby uvedl, ţe je nenahraditelný. Všech 100 % zaměstnanců 

odpovědělo, ţe nikdo si nemůţe být svou pozici jistý, ale doufají, ţe právě jim se výpověď 

vyhne. Nikdo tedy neuvedl, ţe Bance věří natolik, ţe by jim zaměstnavatel v případě nutného 

odchodu ze stávající pozice, zajistil práci na pozici jiné. 

Osmou otázku jsem zaměřila na pocity ze mzdového hodnocení. Nejvíce respondentů 

(82 %) uvedlo, ţe jim celkem vyhovuje, ale mohlo by být lépe, dalších 12 % je plně 



spokojeno a mzda je pro ně motivující. Pouze pro 6 % je mzda naprosto demotivující. Dá se 

tedy říct, ţe zaměstnanci jsou se svým finančním ohodnocením spokojeni. 

Devátou a desátou otázku jsem zaměřila na zaměstnanecké benefity. Všichni 

respondenti vyjádřili svou naprostou či alespoň částečnou spokojenost se stávajícím 

systémem bonusů. Z těch benefitů, které v bance chybí, by pracovníci měli největší zájem o 

příspěvek na dopravu a jazykové kurzy plně hrazené zaměstnavatelem.  

V jedenácté otázce mě zajímalo, jak pracovníci vnímají reakce nejbliţší okolí při 

zjištění, ţe je zaměstnancem Banky. Ze své vlastní zkušenosti vím, ţe tyto reakce mohou být 

nejrůznějšího typu a mohou postoj pracovníka ke svému zaměstnavateli také částečně 

ovlivnit. Téměř polovina respondentů uvedla, ţe jejich okolí je přesvědčeno o tom, ţe suma 

na jejich účtu je v řádech milionů. 30 % respondentů ţádné silnější reakce nezaznamenalo a 

18 % respondentů zaznamenalo údiv, ale to bylo všechno. 

Ve dvanácté otázce jsem chtěla zjistit, jak zaměstnanci sledují dění kolem jeho 

zaměstnavatele a ptala jsem se, zda vědí o tom, ţe Banka byla za rok 2009 oceněná jako The 

Most Desired Company. Výsledek jde spíše ve prospěch nevědomosti – téměř 60 % 

respondentů o tomto ocenění nevědělo. 

Ve třinácté otázce jsem se ptala, co dokáţe pracovníky v jejich zaměstnání nejvíce 

motivovat. Jako hlavní zdroje motivací bylo respondenty označeno to, ţe je práce baví (35 %) 

a ţe jsou za ni dobře finančně oceněni (32 %). 

Ve čtrnácté otázce mě zajímala loajálnost pracovníků ke stávajícímu zaměstnavateli. 

Ptala jsem se, zda se pracovníci v nejbliţší době chystají z banky odejít. Je aţ pozoruhodné, 

ţe všichni respondenti uvedli, ţe v nejbliţší době chtějí v Bance zůstat. Zde opět upozorňuji 

na spíše nereprezentativní vzorek respondentů. Pracovníci mohli mít obavy, ţe bych tyto 

informace mohla někde s jejich jménem zveřejnit nebo někomu sdělit a ţe by z toho mohli 

mít problémy. 

b) Ukazatele výkonnosti 

Důkazy 

V Bance je detailně sledována úroveň absencí a nemocí. Kaţdý úsek má svůj 

sekretariát, jehoţ pracovníci vedou evidenci docházky ve speciálním softwarovém programu, 

který je napojen také na mzdovou účtárnu. Kaţdý zaměstnanec se můţe do toho softwaru 

podívat a zjistit kolik mu ještě zbývá dnů dovolené, můţe si zde vytisknout svou mzdovou 

pásku (šetření papíru) nebo jednoduše zjistí, kdy ho čeká další školení (např. z poţární 

ochrany). 



Přesně je řízená interní mobilita a kariérový rozvoj a to pomocí interní směrnice.  

Zaměstnanci mají moţnost mít u banky zřízen výhodný bankovní účet, penzijní fond 

s příspěvkem zaměstnavatele a stejně tak i ţivotní pojištění. Jedinou podmínkou je, ţe nový 

zaměstnanec musí veškeré své produkty, u kterých má zájem o zvýhodnění, převézt do Banky 

– téměř všichni těchto výhod vyuţívají. 

Úrazovost není v bance příliš veliká, ale je poněkud zanedbána hrozba syndromu 

karpálního tunelu, který je způsoben dlouhodobou prací u PC. V bance nejsou k dispozici 

speciální ergonomické podloţky, které brání vzniku tohoto syndromu. 

Banka ve své distribuční síti podporuje přirozenou hravost svých zaměstnanců 

(jednotlivců i týmů) vyhlašováním nejrůznějších soutěţí, které jsou motivující a vedou ke 

zvyšování produktivity.  

Pokud mají zaměstnanci nějaké dotazy týkající se personální oblasti, mohou se obrátit 

na svou personální asistentku případně na mzdovou účetní. Odpovědi jsou vyřizovány 

v krátkých lhůtách a jsou pro zaměstnance uspokojivé. 

8. Společnost – výsledky 

a) Měřítka vnímání  

Důkazy 

Předseda představenstva byl oceněn Ministerstvem kultury ČR 

Předseda představenstva Banky dostal medaili Ministerstva kultury Artis Bohemiae 

Amicis za šíření dobrého jména české kultury. Ocenění převzal u příleţitosti ukončení svého 

působení v Bance. Tato medaile oceňuje dlouhodobé a významné činnosti fyzické osoby, 

která přispěla k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí, ať jiţ svou 

vlastní systematickou uměleckou činností nebo mimořádným uměleckým výkonem, 

sponzorstvím, zprostředkovatelstvím a propagací kulturního dědictví včetně lidového umění, 

soudobé umělecké a literární tvorby a umělecké interpretace, uměnovědy a kritiky nebo 

soudobého českého kulturního dění a jeho dějin obecně. 

Hlavní partner Národního divadla v Praze 

Financování tzv. babyboxů 

 

 



Spolufinancování jednoho z největších projektů Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod v Lázních Bělohrad 

Banka se podílela na otevření Lázeňského resortu Strom Ţivota v Lázních Bělohrad, 

který výrazně rozšířil kvalitu nabídky lázeňských zařízení v Královéhradeckém kraji. Banka 

zajistila spolufinancování projektu ve výši takřka 420 milionů, s dotací 160 milionů korun 

z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 

Zaměstnanci pomáhali zachraňovat životy 

Banka rozšířila aktivity v oblasti společenské odpovědnosti a motivovala zaměstnance 

k bezpříspěvkovému dárcovství krve. Po pilotní akci v roce 2008 byla v roce 2009 charitativní 

iniciativa rozšířena do vybraných krajských nemocnic a prostřednictvím bratislavské pobočky 

také na Slovensko. Celkem přišlo 164 dárců a poskytnuto bylo více neţ 74 litrů nejcennější 

tekutiny. 

Zaměstnanci podpořili Českou federaci potravinových bank 

Zaměstnanci Banky se připojili k Týdnu společenské zodpovědnosti, který pro celou 

finanční skupinu vyhlásil francouzský vlastník. Dobrovolná sbírka podpořila Českou federaci 

potravinových bank (ČSPB) více neţ 3,5 tunami trvanlivých potravin. 

Banka navíc podpořila ČSPB prostřednictvím Nadace Jistota poskytnutím daru ve výši 

205 000 Kč na nákup logistického vybavení 

Podpora obcím postiženými záplavami v roce 2009 od zaměstnanců banky a Nadace Jistota 

Zaměstnanci Banky a její dceřiných společností přispěli na konto bankovní Nadace 

Jistota určené na pomoc lidem postiţeným záplavami téměř půl milionem korun. Nadace 

částku navýšila o další dva miliony. Finanční dary, byly vyuţity na pomoc obcím postiţeným 

povodní po celé ČR. Část prostředků byla promptně předána starostům obcí Protivín, 

Husinec, Heřmaň a Přední Zborovice a byly určeny na obnovu povodní poničených domů, 

infrastruktury a obecního majetku. 

b) Ukazatelé výkonnosti 

Důkazy 

Banka financuje obnovitelné zdroje energie 

Banka připravila nový obchodní model a sestavila tým specialistů pro financování 

obnovitelných zdrojů energie. Specialisté poskytnou klientům podporu a poradenství jiţ při 



přípravě projektu, v průběhu celé jeho realizace i po jeho ukončení. Pomohou se zpracováním 

podnikatelského záměru, s výběrem optimální struktury financování, a pokud jsou vyuţity 

dotace, tak i se sladěním podmínek realizace projektu s podmínkami konkrétního dotačního 

titulu. Toto řešení je určeno pro všechny podniky s obratem nad 30 mil. Kč/rok a pro veřejný 

a neziskový sektor. 

Zelená úsporám 

Od 22. 4. 2009 je moţné podávat v rámci nového programu Ministerstva ţivotního 

prostředí Zelená úsporám ţádost o dotaci na úsporu energie a obnovitelné zdroje bytových 

domů na pobočkách Banky a její Stavební spořitelny. 

Banka spustila nabídku EKO úvěrů 

Banka podporuje maximální vyuţití dotací z Programu Zelená úsporám. Jako první 

banka na trhu připravila novou řadu atraktivních úvěrových produktů "EKO úvěry". 

Banka a její Stavební spořitelna uspěly ve výběrovém řízení pro realizaci procesu 

distribuce dotací v Programu Zelená úsporám organizovaném Státním fondem ţivotního 

prostředí. 

Banka financovala výstavbu nové bioplynové stanice v Tištíně 

Výstavba bioplynových stanic je v České republice podpořena státem. Provozovatelé 

bioplynových stanic mají legislativou garantované ceny výkupu vyrobené elektřiny a navíc 

výnosy z jejího provozování jsou v roce spuštění a v bezprostředně následujících pěti letech 

osvobozeny od daně z příjmů.  

Banka se podílela na vzniku nové bioplynové stanice v Tištíně pro Agrodruţstvo Tištín, 

kdy poskytla úvěr na spolufinancování nákladů projektu a úvěr na předfinancování dotace. 

Celkem se jiţ Banka podílela na výstavbě dvanácti těchto stanic. 

Speciální nabídka pro občany postižené povodněmi 

Banka připravila speciální nabídku pro občany, kteří byli poškozeni povodněmi 2009. 

Ti mohli bez sankce předčasně vypovědět termínované vklady a spořicí účty, poţádat 

o individuální splátkový kalendář na jiţ čerpané úvěry nebo čerpat tzv. Povodňový úvěr za 

zvýhodněných podmínek. Mimořádná nabídka byla platná v období od 8. 7. 2009 do 

31. 12. 2009. 

 

 



9. Klíčové výsledky výkonnosti  

a) Klíčové výstupy výkonnosti  

Důkazy 

Akcie a jejich vývoj v roce 2009 

Akcie Banky jsou obchodovány na veřejných kapitálových trzích v České republice řízených 

Burzou cenných papírů Praha a RM-SYSTÉMEM, pod označením ISIN CZ0008019106 a 

také ve formě globálních depozitních certifikátů (GDR) na Burze cenných papírů v Londýně 

(London Stock Exchange). Já jsem pro zobrazení vývoje ceny akcií v roce 2009 vybrala právě 

výše zmíněný RM – SYSTÉM.  

 

Graf 1 Vývoj ceny akcií v roce 2009 

 

 

 

 



Tabulka 2 Vývoj ceny akcií 

Popis 
Cena akcie 

(Kč) 
Datum 

Začátek obchodování 3 076,0    05.01.09 

Uzavírací na konci 

roku 
3 989,0    30.12.09 

Nejvyšší hodnota 3 989,0    30.12.09 

Nejniţší hodnota 1 578,0    25.02.09 

    Zdroj: vlastní zpracování 

Počátkem roku 2009 zaznamenaly akcie rapidní pokles, kdy z počátečních 3.076 Kč 

spadly na přelomu února a března aţ na pouhých 1.578 Kč. Ze svého dna se cena začala 

postupně zvedat, i kdyţ s chvilkovými poklesy, aby na přelomu července a srpna došlo 

k rychlému růstu. Na konci roku získala cena akcií trvalý růst a uzavírala toto období 

s hodnotami nejvyššími z celého roku a dobrými vyhlídkami pro začátek roku 2010. 

Dividendy 

Banka za rok 2009 vyplatila dividendy ve výši 170 Kč na jednu akcii (před zdaněním). 

Celková výše dividend byla stanovena ve výši 6.462 milionů Kč. 

Pro srovnání uvádím také výši dividend konkurenční České spořitelny, která za rok 

2009 vyplatila dividendy ve výši 102 Kč na jednu akcii (před zdaněním). Celková částka 

dividend činí 15.504 mil. Kč. Tedy stejně jako v roce 2008. 

Vybrané hospodářské výsledky 

Tabulka 3 uvádí vybrané ukazatelé hodnotící situaci Banky za rok 2009. Třetí sloupec 

zobrazuje procentní změnu oproti roku 2008.   

Čistý zisk Skupiny dosáhl 11 095 milionů Kč, coţ je o 16,2 % méně neţ za stejné 

období roku 2008. Zisk náleţející akcionářům Banky činil 11 007 milionů Kč, méně 

o 16,4 %. 

Díky sníţení provozních nákladů o 3,3 % poklesl hrubý provozní zisk meziročně 

pouze o 1,0 % na 19 013 milionů Kč, i kdyţ je srovnání ovlivněno některými mimořádnými 

příjmy zaúčtovanými v roce 2008. Bez těchto vlivů by provozní zisk banky stoupl o 5,0 %.  

Z celkového objemu půjček přesáhl podíl úvěrů individuálním klientům 45 %. 

Podnikatelské úvěry poskytnuté Skupinou dosáhly 206,4 miliardy Kč, coţ představuje sníţení 

o 1,4 % především kvůli niţší poptávce po půjčkách v nejistém prostředí. V rámci tohoto 



segmentu si úvěry malým podnikům a podnikatelům zachovaly dynamiku a rostly o 5,5 % na 

24,5 miliardy Kč. Úvěry podnikům poklesly o 1,6 % na 180,1 miliardy Kč. Objem 

pohledávek financovaných pomocí faktoringu poklesl o 39,6 % na 1,8 miliardy Kč. 

Objem vkladů zůstal v meziročním srovnání téměř na stejné úrovni. Celkový objem se 

meziročně mírně sníţil v důsledku zhoršené likvidní pozice podnikových klientů, jejichţ 

depozita se sníţila o 3,5 % na 295,1 miliardy Kč. Vklady občanů se meziročně nepatrně 

sníţily o 0,3 % na 153,7 miliardy Kč.  

Celkový počet klientů se slabě sníţil o 0,5 % na 1 620 000 kvůli mimořádnému zrušení 

15 000 neaktivních účtů. Téměř 984 000 klientů, coţ je téměř 61 %, pouţívalo alespoň jeden 

kanál přímého bankovnictví jako je internet nebo telefonní bankovnictví.  

Čistý zisk z finančních operací zaznamenal celkově uspokojivý výsledek, především 

z obchodování na vlastní účet banky, zatímco poptávka po obchodování pro klienty, zejména 

zajištění kurzových rizik, byla následkem poklesu mezinárodního obchodu utlumená. 

Vykázaný zisk z finančních operací poklesl o 28,4 % na 3 024 milionů Kč, zejména 

v důsledku jednorázového zisku z prodeje podílu Banky na Burze cenných papírů Praha ve 

výši 485 milionů Kč v roce 2008. 

V důsledku niţší tvorby hrubého zisku a niţší sazby daně z příjmů právnických osob 

poklesla daň z příjmů o 18,8 % na 2 455 milionů Kč. 

 

 

Tabulka 3 Vybrané hospodářské výsledky k 31. 12. 2009 podle Mezinárodních standardů 

finančního výkaznictví (IFRS) 

(mil. Kč) 

1. 1. - 

31. 12. 2009 

1. 1. - 

31. 12. 2008 Meziroční 

změna neauditované neauditované 

Hrubý provozní zisk 19 013 19 207 -1,0 % 

Daň z příjmu 2 455 3 024 -18,8 % 

Čistý zisk náležící 

akcionářům Banky 11 007 13 161 -16,4 % 

Úvěry a pohledávky za klienty 

(čisté) 372 302 364 040 2,3 % 

Vklady klientů 551 808 554 570 -0,5 % 



 
31.12.2009 31.12.2008 

Meziroční 

změna 

Zisk na akcii (Kč, 

anualizováno) 290 346 

 

Průměrný počet zaměstnanců 8 815 8 804 0,1 % 

Počet poboček 398 394 4 

Počet bankomatů 685 673 12 

Počet klientů 1 620 000 1 629 000 -0,5 % 

Obchodní výsledky drobného bankovnictví - 

přehled 
31.12.2009 

Meziroční 

změna 

Hypotéky občanům 
- celkový objem 100,4 miliardy Kč 11 % 

- celkový počet 83 000 8 % 

Úvěry malým podnikům 

a podnikatelům - celkový objem 24,5 miliardy Kč 6 % 

Aktivní kreditní karty 
- počet celkem 243 000 1 % 

- z toho občanům 182 000 0 % 

Aktivní debetní karty - počet celkem 1 439 000 -1 % 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

b) Klíčové ukazatele výkonnosti  

Důkazy 

Vybrané hospodářské výsledky 

Tabulka 4 uvádí vybrané ukazatelé hodnotící situaci Banky za rok 2009. Třetí sloupec 

zobrazuje procentní změnu oproti roku 2008.   

Skupina si udrţela zdravou likviditu vyjádřenou poměrem mezi klientskými úvěry 

a vklady na úrovni 67,5 % a rovněţ silnou kapitálovou pozici s kapitálovou přiměřeností 

14,1 % a ukazatelem jádrového Tier 1 na úrovni 12,7 % bez zahrnutí čistého zisku roku 2009. 

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu v roce 2009 dosáhla 17,0 %.  

Celkové čisté provozní výnosy se meziročně sníţily o 2,0 % na 33 041 milionů Kč, 

očištěné o mimořádné příjmy v roce 2008 pak vzrostly o 1,3 %. Čisté úrokové výnosy, které 

tvořily největší část celkových výnosů, se zvýšily o 3,9 % na 22 088 milionů Kč, a to zejména 

díky růstu úvěrování a širších úrokových rozpětí u aktiv, které naopak kompenzovaly sníţené 



marţe u depozit. Příjem z čistých poplatků a provizí byl meziročně niţší o 3,8 % a dosáhl 

7 745 milionů Kč. Pokles byl důsledkem omezené hospodářské aktivity, která stlačila počty 

transakcí a prodeje podílových fondů, a pokračujícího konkurenčního tlaku. Meziroční 

srovnání rovněţ negativně ovlivnil jednorázový výnos z vyúčtování poplatků mezi bankami 

ve výši 205 milionů Kč v roce 2008. Na druhou stranu Banka zaznamenala zlepšení 

v příjmech z úvěrových poplatků díky vyššímu počtu půjček v retailovém segmentu, 

v poplatcích z prodeje ţivotního pojištění a rovněţ za syndikaci úvěrů.  

V průběhu roku 2009 byla přijata řada optimalizačních opatření, která vedla ke sníţení 

celkových provozních nákladů o 3,3 % na 14 027 milionů Kč. Poměr provozních nákladů 

a výnosů se dále zlepšil ze 43,0 % v roce 2008 na 42,5 % v roce 2009. Nejvýznamnějších 

úspor bylo dosaţeno ve všeobecných provozních nákladech, které poklesly o 7,3 % na 

6 126 milionů Kč převáţně díky sníţeným výdajům na marketing, úsporám v nákupu, IT 

a telekomunikacích. Personální náklady stouply o 1,8 % na 6 434 milionů Kč, přičemţ 

průměrný počet zaměstnanců zůstal meziročně stejný. Odpisy poklesly o 7,1 % na 

1 468 milionů Kč, neboť banka pokračovala v prodeji nepotřebných budov. 

Vývoj nákladů rizika v roce 2009 byl ovlivněn současnou světovou finanční 

a ekonomickou recesí a jejím dopadem na českou ekonomiku. Celkové náklady rizika se 

v roce 2009 zvýšily o 82,6 % na 5 422 milionů Kč ve srovnání s částkou 2 970 milionů Kč 

zaznamenanou v roce 2008. Celkově vzrostly konsolidované náklady rizika na 94 bazických 

bodů na konci roku 2009 z 51 bazických bodů v roce 2008. Po období rychlého zvyšování 

rizikových nákladů od druhé poloviny roku 2008 banka zaznamenala stabilizaci ve vývoji 

v posledních dvou čtvrtletích roku 2009, především v segmentu podniků. Rizikový profil 

půjček občanům však do konce roku 2009 ještě zcela neopustil trend postupného zhoršování.  

Celková aktiva Skupiny k 31. prosinci 2009 činila 695,0 miliardy Kč a byla tak 

o 0,6 % niţší oproti konci roku 2008. Konsolidovaný vlastní kapitál vzrostl meziročně 

o 9,2 % na 68,8 miliardy Kč. 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 4 Vybrané hospodářské výsledky k 31. 12. 2009 podle Mezinárodních standardů 

finančního výkaznictví (IFRS) 

(mil. Kč) 1. 1. - 

31. 12. 2009 

1. 1. - 

31. 12. 2008 

Meziroční 

změna 

neauditované neauditované 

Čisté provozní výnosy 33 041 33 714 -2,0 % 

Provozní náklady 14 027 14 507 -3,3 % 

Náklady rizika 5 422 2 970 82,6 % 

Celková aktiva 695 037 699 044 -0,6 % 

Vlastní kapitál celkem 68 753 62 974 9,2 % 

  
31.12.2009 31.12.2008 

Meziroční 

změna 

Rentabilita průměrného vlastního 

kapitálu (ROAE) 17,0 % 23,6 % 

 

Kapitálová přiměřenost (ČNB) 14,1 % 12,1 %  

Ukazatel Tier 1 (ČNB) 12,7 % 10,8 %  

Rizikově váţená aktiva k úvěrovému 

riziku (miliard Kč) 291,3 287,4 1,3 % 

Poměr provozních nákladů a výnosů 42,5 % 43,0 %  

Čistá úroková marţe 3,5 % 3,4 %  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 8 – Dotazník pro klienty Banky X 

Dotazník 
Vážený respondente, 

jmenuji se Kateřina Opluštilová a jsem studentkou 5. ročníku Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava Ekonomické fakulty, oboru Ekonomika podniku. Součástí mé diplomové práce na 
téma Vliv podnikatelského prostředí na rozvoj konkrétní bankovní instituce je marketingový 
průzkum. Ten je prováděn formou dotazování prostřednictvím tohoto dotazníku. Chtěla bych zjistit, 
jak klienti Banky X, banku vnímají. Tímto bych Vás chtěla požádat o jeho vyplnění. 

Správné odpovědi označte křížkem, v případě otevřených otázek prosím doplňte. Vždy 
označujte jednu odpověď. V případě, že bude možné označit více odpovědi, budete na to 
upozorněni. Tento dotazník je zcela anonymní. Všechna data budou použita pouze pro účely mé 
diplomové práce. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při jeho vyplnění.  

1. Jste klientem Banky X? 

ano ne
 

 (V případě, že nejste klientem Banky X, děkuji Vám za čas věnovaný tomuto dotazníku. Bohužel však 
nepatříte do vzorků respondentů, kterým je tento dotazník určen.) 

2. Jste spokojený/á s dostupností poboček Banky X? 

jsem spokojený / á
 

jsem spíše spokojený / á
 

jsem spíše nespokojený / á
 

jsem nespokojený / á
 

 
3. Vyhovuje Vám otevírací doba poboček Banky X? 

vždy vyhovuje
 

většinou vyhovuje
 

většinou nevyhovuje
 

vždy nevyhovuje
 

 
4. Vyhovuje Vám dostupnost bankomatů Banky X? 

vždy vyhovuje
 

většinou vyhovuje
 

většinou nevyhovuje
 

vždy nevyhovuje
 

 
5. Dovedou pracovníci banky aktivně reagovat na Vaše podněty a přání? 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

 (Hodnotící škála: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 
6. Dovedete si vybavit některou z reklam od níže uvedených bank? Uveďte max. 2 odpovědi. 

ČSOB
 



GE Money Bank
 

Česká spořitelna
 

Komerční banka
 

Raiffeisenbank
 

 
7. Jak byste ohodnotili nabídku produktů a služeb Banky X? 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

 (Hodnotící škála: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 
 
8. Víte o nějakém produktu či službě, který v bance chybí a Vy byste ho tam rádi měli? 

ano, vím o takovém
 

ne, nevím o takovém (pokračujte na otázku č. 10)
 

 
 9. Uveďte, který produkt v Bance X podle Vás chybí: 
 
 
10. Jak hodnotíte kvalitu produktů a služeb Banky X? 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

 (Hodnotící škála: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 
 
11. Co říkáte na poplatky v Bance X? 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

 (Hodnotící škála: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 
 
12. Jak hodnotíte odborné znalosti a profesionalitu zaměstnanců banky? 

odborníci, kteří dokážou vždy poradit
 

hodně toho vědí a co nevědí, zjistí
 

sice odborníci, ale slušné chování jim schází
 

téměř vždy je s pracovníkem nějaký problém
 

jiné, uveďte:
 

 
13. Využíváte poradenských služeb Banky X? 

ano
 

ne
 

 
14. Byly Vám při zřízení nového produktu poskytnuty dostatečné informace (od pracovníka, letáky, 
prospekty, odkazy na internet apod.), které Vám usnadnily užívání tohoto produktu? 

informací bylo zbytečně hodně
 

informace byly dostačující
 

informace nebyly dostačující
 

 
 
 
 



15. Podali jste někdy oficiální stížnost při nespokojenosti s Bankou X? 

ano, stížnost byla podána
 

ne, stížnost nebyla nikdy potřeba (Pokračujte otázkou č. 17)
 

 
16. Jaké byly důvody Vaši stížnosti, uveďte prosím: 
17. Užívají Banku X také lidé ve Vašem okolí? 

ano, většina
 

 

 
 
18. Doporučil / a byste Banku X svým známým, kteří váhají ke které bance jít? 

ano, doporučil / a
 

ne, nedoporučil
 

 
19. Máte i v budoucnu zájem užívat služeb Banky X nebo se chystáte odejít ke konkurenci? 

 

 

 
právě se rozhoduji, ještě nevím

 
 
20. Jak dlouho jste klientem Banky X 

méně než 1 rok
 

1 - 5 let
 

5 - 10 let
 

více jak 10 let
 

 
21. Jste podnikatel? 

ano
 

ne
 

 
22. Jakého jste pohlaví? 

žena
 

muž
 

 
23. Ve kterém z krajů České republiky žijete? 

Praha
  

Středočeský kraj
 

Jihočeský kraj
 

Plzeňský kraj
 

Karlovarský kraj
 

Ústecký kraj
 

Liberecký kraj
 

Královéhradecký kraj
 

Pardubický kraj
 

Vysočina
  

Jihomoravský kraj
 

Olomoucký kraj
 

chystám se odejít ke konkurenci 

chci zkombinovat Banku X s další bankou 

Banka X pro mě bude nadále hlavní bankou 

z mého okolí jsem u Banky X pouze já 

pár známých je u Banky X 



Zlínský kraj
 

Moravskoslezský kraj
 

 
24. Do jaké věkové kategorie patříte? 

15 - 25 let
 

26 - 35 let
 

36 - 45 let
 

46 - 55 let
 

nad 55 let
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji Vám za čas, který jste si udělali na vyplnění tohoto dotazníku. 



Příloha 9 – Dotazník pro zaměstnance 

Dotazník pro zaměstnance Banky X 

Váţený respondente, 

jmenuji se Kateřina Opluštilová a jsem studentkou 5. ročníku Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava Ekonomické fakulty, oboru Ekonomika podniku. Součástí mé 

diplomové práce na téma Vliv podnikatelského prostředí na rozvoj konkrétní bankovní 

instituce je marketingový výzkum. Ten je prováděn formou dotazování prostřednictvím 

tohoto dotazníku. Chtěla bych zjistit, jak zaměstnanci Banky X, banku vnímají. Tímto bych 

Vás chtěla poţádat o jeho vyplnění. 

Správné odpovědi označte kříţkem, v případě otevřených otázek prosím doplňte. Vždy 

označujte jednu odpověď. V případě, že bude možné označit více odpovědi, budete na to 

upozorněni. Tento dotazník je zcela anonymní. Všechna data budou pouţita pouze pro účely 

mé diplomové práce. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při jeho vyplnění.  

1. Je podle Vás Banka X atraktivní zaměstnavatel? 

 ano, jednoznačně je atraktivní zaměstnavatel 

 zajímavý zaměstnavatel, ale znám i atraktivnější 

 jde o neatraktivního zaměstnavatele 

 

2. Komunikuje vrcholové vedení dostatečně se zaměstnanci?  

(Hodnotící škála: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 

 1   2   3  4  5 

 

3. Jak hodnotíte možnosti kariérního rozvoje v Bance?  

(Hodnotící škála: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 

 1   2   3  4  5 

 

4. Cítíte se za svou práci dostatečně uznáni? (Hodnotící škála: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 

 1   2   3  4  5 

 

5. Jak hodnotíte své pracovní prostředí? (Hodnotící škála: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 

 1   2   3  4  5 

 

 



6. Máte v práci k dispozici dostatečné a fungující technické vybavení? 

 mám k dispozici moderní techniku v dostatečném rozsahu 

 mám moderní techniku, ale v nedostatečném rozsahu 

 techniky je dostatek, jen by potřebovala vyměnit za novější 

 technické zázemí mám katastrofální – skoro ţádné a co mám, je minimálně 30 let staré 

 

7. Máte v současné době v Bance X pocit pracovní jistoty? 

 ano, svým místem si jsem jistý(á), jsem nezastupitelný(á) 

 nikdo si nemůţe být jistý, ale doufám, ţe o práci nepřijdu 

 pokud bych musel(a) odejít ze současné pozice, vím, ţe banka mi zajistí místo jinde 

 mám silné tušení, ţe mi brzy na stole přistane výpověď a z Banky X budu muset odejít 

 

8. Co byste řekli ke svému mzdovému ohodnocení? 

 plně mi vyhovuje a motivuje mě 

 celkem mi vyhovuje, ale mohlo by být lépe 

 moje ohodnocení je pro mě naprosto demotivující 

 

9. Vyhovují Vám zaměstnanecké benefity? 

 vyhovují 

 spíše vyhovují 

 spíše nevyhovují 

 nevyhovují 

 

10. Který z níže uvedených benefitů byste v Bance X nejraději měl(a)? Max. 2 odpovědi. 

 příspěvek na školkovné (ev. zřízení firemní školky), příspěvek na školné či domácí hlídání 

 příspěvek na dopravu 

 kurzy cizího jazyka plně hrazené zaměstnavatelem 

 jiné, uveďte: 

 

11. Jak lidé reagují na to, když se dozví, že pracujete v Bance X? 

 ţádné silné reakce jsem nezaznamenal(a) 

 jsou většinou udiveni, ale to je všechno 

 jsou přesvědčení o tom, ţe suma na mém účtu skýtá minimálně šest nul 

 přestanou se mnou komunikovat a dělají, ţe mě neznají 

 nevím, reakce tohoto typu mě nezajímají 

 



12. Víte o tom, že Banka X byla zvolena studenty vysokých škol jako 2.nejatraktivnější 

zaměstnavatel v soutěži „The Most Desired Company 2009? 

 ano 

 ne 

 

13. Co Vás v práci nejvíce motivuje? Max. 2 odpovědi. 

 spokojený klient 

 mzdové ohodnocení 

 uznání od kolegů 

 pocit, ţe jsem zaměstnán(a) u prestiţní společnosti 

 to, ţe mě práce baví 

 pocit seberealizace 

 

14. Chcete v budoucnu změnit zaměstnavatele? 

 ano, jiţ jsem ve výpovědní lhůtě 

 ano, pomalu se rozhlíţím, jaká je poptávka na trhu práce 

 ne, v nejbliţší době chci v Bance X zůstat 

 ještě nevím, právě se rozhoduji 

 

15. Jak dlouho jste zaměstnancem Banky X? 

 méně neţ 1 rok 

 1 – 5 let 

 6 – 10 let 

 11 – 15 let 

 více neţ 15 let 

 

16. Jste v pozici manažera nebo řadového pracovníka? 

 manaţer 

 řadový pracovník 

 

17. Pracujete na centrále nebo v pobočkové síti? 

 centrála 

 pobočková síť 

 



18. Jakého jste pohlaví? 

 ţena 

 muţ 

 

19. Ve kterém z krajů České republiky pracujete? Vyberte. 

--------vyberte-------- 

 

20. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 18 – 25 let 

 26 – 35 let 

 36 – 45 let  

 46 – 55 let 

 nad 55 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za čas, který jste si udělali na vyplnění tohoto dotazníku. 



Příloha 10 – Důkazy pro rok 2008 

6. Zákazníci – výsledky 

a) Měřítka vnímání 

Důkazy 

Banka změnila otevírací dobu v reakci na nové potřeby a chování klientů 

Banka flexibilně zareagovala na potřeby a očekávání svých klientů a změnila strukturu 

otevírací doby na svých obchodních místech. Sjednotila ranní otevírací dobu pro všechny 

pobočky a pozdější zavírací doba v pondělí a ve středu.  

Banka takto učinila na základě hloubkový průzkum napříč celou Českou republikou 

mezi svými stávajícími i potenciálními klienty. Cílem bylo identifikovat nejvhodnější dny 

a hodiny, kdy klienti na českém trhu navštěvují svoji banku.  

Banka na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně 

Banka je nejsilnější bankou pro korporátní klienty a strojírenství je druhý nejsilnější 

obor ve firemním portfoliu Banky zastoupený dvaceti procenty. Účast MSV je příleţitostí 

k podpoře obchodních aktivit strojírenských firem. Banka se MSV zúčastnila jiţ popáté.  

Kreditní karta podle vlastních představ tentokrát pro podnikatele 

Podnikatele si mohou nově vytvořit vlastní design pro svou kreditní kartu a to opět 

pomoci webových stránek www.mojekarta.cz. Velmi oblíbeným obrázkem mezi těmito 

klienty je fotografie provozovny či produktu firmy, kdy tvoří zajímavou vizitku a reprezentuje 

podnik. Vlastní volba se týká také změny PIN. 

Studentský účet G2 - opět něco navíc 

Banka v roce 2008 navázala exkluzivní spolupráci se společností GTS, která vydává 

studentské karty ISIC. Všem novým majitelům studentského účtu přispívá 200 Kč na pořízení 

této karty. Kromě této novinky nabídla Banka ve spolupráci s GTS a řadou univerzit na 

českém trhu jedinečnou UNIkartu - studentský identifikační průkaz, který v sobě spojuje 

identifikační průkaz studenta na univerzitě, klasickou ISIC kartu a bankovní platební kartu. 

Jde v podstatě o tři karty v jedné.  

 

 

 



Akční nabídka pro Flexibilní hypotéku 

Noví ţadatelé o Flexibilní hypotéku mohli aţ do konce března 2008 vyuţít akční 

nabídky a ušetřit v průběhu splácení i několik desítek tisíc korun - u úvěrů sjednaných do 

tohoto termínu nemusí platit poplatek 100 Kč / měsíc, který je běţně za vedení produktu 

účtován. 

Soutěž o lístky na fotbalové UEFA EURO 2008™ pro držitelé platebních karet 

Banka připravila společně s karetní asociací MasterCard lákavou soutěţ pro drţitele 

embosovaných platebních karet MasterCard. Soutěţ odstartovala 10. 3. 2008 a skončila 

30. 4. 2008. Hlavní výhrou byly dvě vstupenky na všechna utkání českého týmu na 

mistrovství Evropy ve fotbale UEFA EURO 2008™ (včetně letenek, ubytování, polopenze a 

kapesného v hodnotě 500 Euro). Za kaţdou platbu kartou u obchodníka získal její drţitel 

moţnost tipnout si odpověď na otázku, ve které souřadnici se nachází míč na obrázku, který 

zachycuje napínavou situaci ze zápasu mezi Českem a Německem na Mistrovství Evropy 

v roce 2004. Kaţdý, kdo uhodnul, obdrţel den po skončení soutěţe tzv. rozstřelovací SMS. 

Klient, který jako první odpověděl na soutěţní otázku v této SMS, zvítězil.  

SEPA platby v Bance 

Od 14. dubna 2008 mohou klienti vyuţívat výhod jednotného evropského platebního 

styku. Jednotné evropské standardy bezhotovostních plateb SEPA odstraňují rozdíly mezi 

národními a přeshraničními platbami v eurech v rámci celého SEPA prostoru (Evropský 

hospodářský prostor a Švýcarsko). SEPA bezhotovostní platba se vztahuje na převody 

v Eurech v rámci SEPA prostoru. Výše převodu ani měny účtů nejsou omezeny. Částka je 

převáděna mezi účty v plné výši a transakční poplatky sdílí společně příkazce i příjemce. 

Cena Banky za SEPA EuroPlatby patří k nejvýhodnějším na českém trhu 

Službu CashBack v síti hypermarketů GLOBUS a v dalších obchodech 

V roce 2008 došlo na platebních terminálech ke spuštění nové funkce cash back, která 

umoţní drţitelům karet při platbě za realizovaný nákup navíc vybrat hotovost. Kromě celé 

sítě hypermarketů GLOBUS byla sluţba přístupná prozatím na dalších 81 terminálech 

v menších obchodech po celé ČR. Pokud přesáhne hodnota nákupu 300 Kč, můţe drţitel 

karty vybrat v hotovosti částku aţ 1 500 korun. Díky sluţbě cash back nemusí spotřebitel 

hledat bankomat a obchodník můţe nabídnout svým zákazníkům další sluţbu, která zvýší 

jejich pohodlí.  



Nová "Hypotéku Dopředu Dozadu" 

První výhodou Hypotéky Dopředu Dozadu je fakt, ţe banka schvaluje poskytnutí 

finančních prostředků ještě předtím, neţ si klient vůbec vybere konkrétní nemovitost, kterou 

chce prostřednictvím hypotečního úvěru financovat. Klient tak získává jistotu podmínek 

financování koupě nebo rekonstrukce nemovitosti ještě před jejím výběrem nebo zpracováním 

stavebního projektu. Druhou, neméně zajímavou vlastností je, ţe umí financovat také 

nemovitost, kterou jiţ klient z vlastních prostředků pořídil nebo rekonstruoval.  

T-Mobile Bonus karta 

Mobilní operátor T-Mobile a Banka představili společně výjimečný produkt na českém 

trhu kreditních karet: T-Mobile Bonus kartu. Tato novinka je určena pro tarifní zákazníky 

společnosti T-Mobile a je spojena s věrnostním programem T-Mobile Bonus. 

Karta je vázaná na věrnostní program T-Mobile Bonus, jehoţ členové sbírají body za 

mobilní sluţby T-Mobile nebo vyuţívají zvýhodněné nabídky. A nyní nově můţe zákazník 

získat další body i za placení T-Mobile Bonus kartou u obchodníků. Čím více zákazník kartu 

pouţívá, tím více bodů nasbírá a získá tak své odměny z katalogu T-Mobile Bonus rychleji. 

Zákazník si můţe vybrat nový telefon, volné minuty, SMS, MMS, slevové poukázky a další 

odměny. Při platbách kartou získá zákazník navíc okamţitou slevu u vybraných partnerů. 

Kreditní karta nabízí jedinečné parametry na českém trhu - bezkonkurenční bezúročné 

období v délce aţ 76 dnů.  

b) Ukazatele výkonnosti 

Důkazy  

Cena EFFIE 2008 

Banka společně s agenturou EURO RSCG získala 6. listopadu 2008 významné ocenění 

v letošní soutěţi EFFIE 2008. Soutěţ byla organizována Asociací komunikačních agentur 

(AKA) jiţ podvanácté a jejím cílem je ocenit nejefektivnější komunikační kampaně, jejich 

výsledky a účinnost v poměru k vynaloţeným prostředkům. O nejvyšší hodnocení se v 

letošním ročníku utkalo 89 přihlášených reklamních spotů. Soutěţ je pravidelně vyhlašována 

v 35 státech světa a je pokládána za nejprestiţnější ocenění, především proto, ţe spojuje 

ocenění kreativní s efektivitou. Banka vyhrála s komunikačním konceptem „Bankovní 

produkty s lidskou tváří“, který představil spotřebiteli racionální bankovní produkty s 

humorem a nadsázkou. Tím pomohl zatraktivnit pro většinu populace sluţby finanční 



instituce a výrazně ji odlišil od stereotypu produktové nabídky konkurence. Řadí tak Banku 

do role lídra komunikačních trendů.  

MasterCard Firemní banka roku 2008 

- místo: ČSOB 

- místo: Banka X 

- místo: Citibank 

Firma roku – rovné příležitosti 2008 

Rovné příleţitosti je název prestiţního ocenění pro společnosti, které myšlenku stejných 

pracovních příleţitostí pro ţeny a muţe uvádějí do praxe a které tak v současnosti udávají 

trend v personalistice. První místo získala firma T-Mobile ČR, druhé Vodafone ČR, a na třetí 

příčce se umístila Banka X, která byla oceněna za komplexní program slaďování práce a 

rodiny - zavedení akčního plánu pro rodiče na mateřské dovolené, v rámci něhoţ Banka 

rozsáhle analyzovala potřeby svých zaměstnanců a následně jim nabídla řadu řešení jako 

udrţení kontaktu během MD/RD či vzdělávací a reintegrační semináře. Nově také mohou 

zaměstnanci na některých pozicích vyuţívat zkrácené pracovní úvazky, a další flexibilní 

formy práce jako pruţnou pracovní dobu, stlačený pracovní týden, sdílení pracovního místa či 

práci z domova. V neposlední řadě byla Banka X oceněna za aktivity na podporu 

zaměstnankyň na rodičovské dovolené, které mají pozitivní dopad na moţnost kariérního 

růstu ţen.  

Celosvětové ocenění za Nejlepší exportní obchod roku 2008 

Banka získala prestiţní ocenění "Nejlepší obchod roku 2008" časopisu Global Trade 

Review. Tím se stal exportní odběratelský úvěr na financování dodávky a montáţe 

zdravotnického zařízení pro VIP privátní kliniku ve městě Almaty v Kazachstánu. Úvěr byl 

poskytnut importérovi prostřednictvím Halyk Bank of Kazakhstan a strukturován do dvou 

tranší. První tranše na 15 % hodnoty kontraktu se splatností 2 roky byla poskytnuta na 

zaplacení akontace českému exportérovi firmě PURO-KLIMA. Druhou tranši představoval 

sedmiletý zboţový úvěr pojištěný Exportní garanční a pojišťovací společností EGAP. 

Soutěž Group Innovation Trophies 

Banka  se úspěšně probojovala do finále soutěţe  Group Innovation Trophies 2008, 

jejímţ cílem bylo vybrat a posléze ocenit nejlepší realizované inovace v rámci celé finanční 



skupiny Société Générale. Přestoţe Banka nezískala ţádnou z hlavních cen, čtyři její inovace 

se probojovaly do nejuţšího finále.  

Finanční ředitel roku 2008 

Výkonný ředitel pro strategii a finance Pavel Čejka obsadil druhé místo ve čtvrtém 

ročníku soutěţe Finanční ředitel roku 2008. Vítězem se stal Radomír Šimek ze Siemensu a 

třetím v pořadí byl Jiří Matěj nominovaný za společnost Kofola. Cenu Talent roku 2008 získal 

Patrik Choleva ze společnosti Skanska. O vítězi rozhodla odborná veřejnost na webových 

stránkách Klubu finanční ředitelů. Při nominaci rada CFO Clubu přihlédla zejména k 

hospodářským výsledkům firmy, k podílu na řízení a ovlivnění výsledků společnosti či ke 

zlepšení ekonomické výkonnosti.  

8. Společnost – výsledky 

a) Měřítka vnímání 

Důkazy 

Zaměstnanci poprvé zachraňovali životy 

Banka se rozšířila své aktivity v oblasti společenské odpovědnosti a motivovala své 

zaměstnance k bezpříspěvkovému dárcovství krve. Pilotní akce proběhla v září 2008, kdy pět 

desítek zaměstnanců darovalo téměř dvacet litrů nejcennější tekutiny. 

Banka pomáhá dětem z dětských domovů 

Banka je jedním z hlavních partnerů Nadačního fondu manţelů Lívie a Václava 

Klausových při realizaci jeho projektu Startovné do ţivota. Účastníky projektu byly děti 

z dětských domovů ve věku 14 aţ 18 let. Banka nabídla účastníkům projektu Startovné do 

ţivota vedení dětského konta pro děti ve věku 14 aţ 18 let. Nadační fond přispěl dětem ročně 

na jejich konta pravidelnou pevnou částkou a motivačním bonusem, jehoţ výše je závislá na 

plnění předem stanovených kriterií. Naspořené prostředky účastníci projektu následně 

vyuţívali na další vzdělávání, včetně absolvování řidičských a jiných kurzů, na podporu 

zahájení samostatné podnikatelské činnosti, na vybavení domácnosti apod.  

Odběr Zelené energie = příspěvek na rozvoj obnovitelných zdrojů 

Banka jako první z bank v České republice podepsala smlouvu o odběru Zelené energie. 

Připojila se tak k projektu Skupiny ČEZ, který umoţňuje vyjádřit zodpovědnost vůči 



ţivotnímu prostředí a podpořit rozvoj vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, které jsou 

zajímavou a ekologicky citlivější alternativou spalování fosilních paliv. 

Banka přispívá desetihaléřem za kaţdou odebranou kilowatthodinu elektřiny. Skupina 

ČEZ přidává stejnou částku ze svého. Celkové finanční prostředky pak slouţí k podpoře 

prospěšných ekologických projektů z oblasti výzkumu, vzdělávání a uţití energie 

z obnovitelných zdrojů. O rozdělení prostředků rozhoduje nezávislý poradní orgán - Rada 

Zelené energie. 

Vystoupení světoznámé sopranistky Barbary Frittoli v Obecním domě v Praze 

Generálním partnerem koncertu, který se uskutečnil pod záštitou velvyslance Itálie 

v České republice Fabia Pigliapoca, se stala Banka. Barbara Frittoli vystoupila dne 11. 

listopadu 2008. Při jejím praţském debutu ji doprovodil Český národní symfonický orchestr 

v čele s dirigentem Heikem Mathiasem Förstrem. 

Porota nominovala finalisty Ceny Banky 

Ve třetím ročníku Ceny Banky hodnotila 9členná porota (pod vedením čestného 

předsedy) premiérové výkony sólistů uměleckých souborů baletu, činohry a opery Národního 

divadla v sezoně 2007 / 2008. Banka věnuje kaţdému oceněnému umělci finanční dar ve výši 

100 000,- Kč a umělecké ztvárnění Ceny - bronzovou sochu akademického malíře a sochaře 

Jaroslava Róny. 

b) Ukazatelé výkonnosti 

Důkazy 

Pomoc po orkánu Emma 

Banka vyšla vstříc občanům i podnikatelům, kteří byli postiţeni ničivým orkánem 

Emma. Nabídla spotřebitelské a podnikatelské úvěry, které umoţnily okamţité řešení 

havarijní situace i případnou rozsáhlejší rekonstrukci poničených nemovitostí. 

Pokud jiţ občané či podnikatelé úvěr u Banky čerpali a vlivem ţivelné pohromy se 

dostali do problémů se splácením bylo jim nabídnuta moţnost změny splátkového plánu 

a odloţení splátek. Občané i podnikatelé postiţení vichřicí mohli o úvěry ţádat od 5. 3. 2008 

do konce dubna 2008. 

 

 



9. Klíčové výsledky výkonnosti 

a) Klíčové výstupy výkonnosti 

Důkazy 

Akcie a jejich vývoj v roce 2008 

Graf 2 Vývoj cen akcií Banky X v roce 2008 

 

Tabulka 5 Ceny akcií v roce 2008 

Popis 
Cena akcie 

(Kč) 
Datum 

Začátek obchodování 4 339,0    02.01.08 

Uzavírací na konci 

roku 
3 010,1    23.12.08 

Nejvyšší hodnota 4 466,3    20.05.08 

Nejnižší hodnota 2 213,7    27.10.08 

    Zdroj: vlastní zpracování  

Ceny akcií vstoupily na burzu v roce 2008 s počáteční cenou 4.339 Kč za kus. Poté 

došlo k poklesu aţ na 3.230,4 Kč. Následný postupný vzestup byl završen 20. 5. 2008 

s nejvyšší cenou v roce 4.466,3 Kč. Cena poté začala klesat aţ na 3.327,1 Kč ze dne 3. 7. 



2008. Následovalo období mírných poklesů i nárůstů, aby cena dne 27. 10. 2008 dosáhla 

svého ročního minima 2.213,7 Kč. Během osmi kalendářních dní cena stoupla na 3.240 Kč, 

aby opět začala klesat. Banka uzavírala tento rok s cenou akcií 3.010,1 Kč. 

Dividendy za rok 2008 

V roce 2008 Banka vyplatila dividendy ve výši 180 Kč na jednu akcii (před zdaněním). 

Celková částka dividend činila 6.842 milionů Kč.  

Pro srovnání uvádím také výši dividend konkurenční České spořitelny, která za rok 

2008 vyplatila dividendy ve výši 102 Kč na jednu akcií (před zdaněním). Celková částka 

dividend činí 15.504 mil. Kč.  

Vybrané hospodářské výsledky k 31. 12. 2008 podle Mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví (IFRS) 

Tabulka 6 uvádí vybrané ukazatelé hodnotící situaci Banky za rok 2008. Třetí sloupec 

zobrazuje procentní změnu oproti roku 2007.  Navzdory nepříznivému hospodářskému vývoji 

ve střední Evropě ke konci roku 2008 nebyla Banka podstatněji zasaţena globálním sníţením 

cen rizikových aktiv. Bylo to způsobeno především její nízkou angaţovaností v této oblasti.   

Počet zákazníků vzrostl o 3,3 % na 1 629 000. Z toho se počet individuálních klientů 

na nasyceném českém trhu zvýšil o více neţ 51 000 na 1 344 000.  

Navzdory zpomalování poptávky po úvěrech v posledních měsících roku si Banka 

udrţela dynamický růst portfolia úvěrů. Celkové hrubé úvěry se zvýšily o 18,9 % na 

374,0 miliardy Kč. Půjčky individuálním klientům představovaly 42 % z celkového 

úvěrového portfolia. Objem hypoték občanům vzrostl o 20,6 % na 90,5 miliardy Kč. Objem 

nově poskytnutých hypoték se sníţil o 8 %, přičemţ na celém trhu tento pokles činil 20 %.  

Objem podnikatelských úvěrů Skupiny vzrostl o 17,3 % na 209,0 miliardy Kč. 

Nejrychleji stále rostly úvěry malým podnikům a podnikatelům, a to o téměř 30,0 % na 

20,1 miliardy Kč. Růst úvěrů poskytnutých podnikům činil 16,5 % a dosáhl 

185,8 miliardy Kč. 

Vklady občanů v Bance vzrostly o 5,9 % na 154,3 miliardy Kč. Depozita 

podnikatelských subjektů ve Skupině narostla o 0,6 % na 305,8 miliardy Kč. 

Distribuční síť na konci roku 2008 tvořilo 394 poboček. Během tohoto období 58 % 

klientů pouţívalo alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako jsou internetové a telefonní 

aplikace anebo aplikace pro mobilní telefony. 



Celkový počet aktivních produktů přímého bankovnictví vzrostl o 6,4 % na více neţ 

1 343 000. Počet kreditních karet se zvýšil o 17,0 % na více neţ 241 000. Z toho 181 000 

karet vydala banka individuálním zákazníkům.  

Čistý zisk z finančních operací stoupl oproti roku 2007 o 41,6 % na 4 222 milionů Kč, 

přičemţ dobře se vyvíjely pravidelné výnosy z vlastních obchodů i z transakcí pro zákazníky, 

ale výsledek také významně ovlivnil čistý zisk z prodeje akcií BCPP, který dosáhl 

485 milionů Kč. 

Vyšší celkové výnosy ve srovnání s rokem 2007 spolu s řízeným růstem provozních 

nákladů vedly k navýšení hrubého provozního zisku o 19,7 % na 19 207 milionů Kč. 

Daň z příjmů činila 3 024 milionů Kč, tj. o 2,5 % méně ve srovnání s rokem 2007, 

v důsledku sníţení sazby daně z příjmů právnických osob. 

Čistý zisk Skupiny za rok 2008 dosáhl 13 233 milionů Kč, coţ znamená zvýšení 

o 17,9 % oproti roku 2007. 

Tabulka 6 Vybrané hospodářské výsledky k 31. 12. 2008 podle Mezinárodních standardů 

finančního výkaznictví (IFRS) 

(mil. Kč) 31. 12. 2008 31. 12. 2007 Meziroční změna 

neauditované neauditované 

Hrubý provozní zisk 19 207 16 041 19,7 % 

Daň z příjmu 3 024 3 103 -2,5 % 

Čistý zisk 13 233 11 225 17,9 % 

Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 364 040 304 938 19,4 % 

Závazky vůči klientům 554 570 540 230 2,7 % 

  31.12.2008 31.12.2007 Meziroční změna 

Zisk na akcii (Kč) 348 295 17,9 % 

Průměrný počet zaměstnanců 8 804 8 534 3,2 % 

Počet poboček (KB) 394 386 8 

Počet bankomatů 673 661 12 

Počet klientů (KB) 1 629 000 1 577 000 3,3 % 

  

Obchodní výsledky retailového bankovnictví – přehled 31.12.2008 Meziroční změna 

Hypotéky občanům 

- celkový objem 90,5 mld. Kč 21 % 

- celkový počet 76 700 15 % 



Úvěry malým podnikům a podnikatelům - celkový objem 20,1 mld. Kč 30 % 

Aktivní kreditní karty 

- počet celkem 241 500 17 % 

- z toho občanům 181 900 18 % 

Aktivní debetní karty - počet celkem 1 453 000 4 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

b) Klíčové ukazatele výkonnosti 

Důkazy 

Vybrané hospodářské výsledky k 31. 12. 2008 podle Mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví (IFRS) 

Významná kapitálová pozice byla posílená vykázaným čistým ziskem. Banka 

zaznamenala výbornou finanční výkonnost z pravidelných aktivit. Ohlášený výsledek byl 

navíc pozitivně ovlivněn několika jednorázovými poloţkami, v první řadě prodejem podílu 

Banky na Burze cenných papírů Praha (BCPP).  

Čisté bankovní výnosy se zvýšily o 13,6 % na 33 714 milionů Kč. Čisté úrokové 

výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, vzrostly o 13,2 % na 

21 262 milionů Kč. Tento nárůst byl taţen rostoucími objemy úvěrových aktivit (meziročně 

o 18,9 %) a expanzí vkladů (o 2,7 %). Úrokový výnos rovněţ podpořily mimořádné dividendy 

ve výši 121 milionů Kč, získané v souvislosti s veřejnou nabídkou akcií VISA. Celkové čisté 

výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 3,8 % na 8 050 milionů Kč díky rozšíření klientské 

základny a úspěšnému rozvoji v takových oblastech, jako je pouţívání platebních karet 

a produktů financování obchodu. Vykázaná částka byla ovlivněna jednorázovou refundací 

nesprávně účtovaných poplatků mezi bankami v předchozích letech ve výši 205 milionů Kč.  

Celkové provozní náklady byly vyšší o 6,4 % a dosáhly 14 507 milionů Kč. Poměr 

nákladů k výnosům se dále zlepšil na 43,0 % ze 45,9 % v roce 2007. Personální náklady 

stouply o 6,8 % na 6 320 milionů Kč, kdyţ průměrný počet zaměstnanců vzrostl o 3,2 % na 

8 804. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly zvýšení o 5,9 % na 6 606 milionů Kč 

související se zvýšením výdajů na obchodní aktivity a úrovní inflace. Odpisy, znehodnocení 

majetku a prodej majetku stouply o 7,3 % na 1 581 milionů Kč a byly ovlivněny 

jednorázovými výnosy z prodeje nevyuţitých budov jak v roce 2007 tak i 2008. Trend 

očištěný o tyto poloţky ukazuje mírný nárůst odpisů. 

Vývoj nákladů rizika ke konci roku 2008 byl poznamenán světovou finanční 

a ekonomickou recesí a jejím vlivem na českou ekonomiku. Celkové náklady rizika v roce 



2008 vzrostly o 128,8 % na 2 970 milionů Kč ve srovnání s velice nízkou úrovní dosaţenou 

v roce 2007. Nárůst se zatím týkal zejména několika velkých korporátních klientů. Banka 

rovněţ vytvořila opravné poloţky na úplné krytí angaţovanosti v dluhopisech vydaných 

islandskými bankami s hrubým dopadem 152 miliony Kč. Celkem vzrostly konsolidované 

náklady úvěrového rizika z 37 bazických bodů za rok 2007 k 53 bazickým bodům za rok 

2008. 

Daň z příjmů činila 3 024 milionů Kč, tj. o 2,5 % méně ve srovnání s rokem 2007, 

v důsledku sníţení sazby daně z příjmů právnických osob. 

Celková aktiva Skupiny k 31. prosinci 2008 vzrostla o 5,6 % oproti konci roku 2007 

a dosáhla 669,0 miliardy Kč. Vlastní kapitál vzrostl o 24,3 % na 63,0 miliardy Kč. 

Kapitálová přiměřenost Skupiny podle standardů Basel 2 činila 12,1 %. Ukazatel 

jádrového Tier 1 dosáhl 10,8 %. 

Tabulka 7 Vybrané hospodářské výsledky k 31. 12. 2008 podle Mezinárodních standardů 

finančního výkaznictví (IFRS) 

. 

(mil. Kč) 31. 12. 2008 31. 12. 2007 Meziroční změna 

neauditované neauditované 

Čisté provozní výnosy 33 714 29 670 13,6 % 

Provozní náklady 14 507 13 629 6,4 % 

Náklady rizika 2 970 1 298 128,8 % 

Celková aktiva 699 044 661 819 5,6 % 

Vlastní kapitál celkem 62 974 50 654 24,3 % 

  31.12.2008 31.12.2007 Meziroční změna 

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 23,3 % 22,2 %  

Kapitálová přiměřenost (ČNB)* 12,1 % 10,1 % n.a. 

Ukazatel Tier 1 (ČNB)* 10,8 % 8,9 % n.a. 

Poměr provozních nákladů a výnosů 43,0 % 45,9 %  

Čistá úroková marže 3,4 % 3,2 %  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 



Příloha 11 – Důkazy pro rok 2007 

6. Zákazníci – výsledky 

a) Měřítka vnímání 

Důkazy 

Přímé bankovnictví nabídlo nové služby 

Hlavní novinkou internetového bankovnictví Mojebanka byly elektronické výpisy ze 

všech účtů a debetních i kreditních platebních karet. Novou moţností bylo také nastavení 

inkasa, SIPO a inkasa ve prospěch operátora Telefónica O2 ČR, a to prostřednictvím 

internetového bankovnictví. Nově šlo dobíjet předplacené karty mobilních telefonů všech 

operátorů na českém trhu v prostředí internetového a mobilního bankovnictví. 

Produktové novinky v oblasti platebních karet 

Vlastní PIN a design karty: klienti nově mohou na přední stranu platební karty dát 

jakoukoliv fotografii či obrázek a také změnit PIN v kterémkoliv bankomatu, který banka 

provozuje. 

Dohoda mezi Bankou a EGAP – zlepšení exportu 

Banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) dpodepsaly rámcovou 

dohodu o spolupráci při pojišťování předexportních úvěrů a bankovních záruk pro malé 

a střední podniky. Klientům to přinese ve srovnání s běţnou praxí administrativně mnohem 

jednodušší a rychlejší přístup k financování a pojištění vývozu. 

Nové balíčky - vše za jeden poplatek 

Banka uvedla na trh dva nové balíčky produktů a sluţeb pro individuální klienty - Extra 

konto a Premium konto. Oba jsou typu "all inclusive", kdy za jeden poplatek klient získá 

všechny produkty a sluţby, které opravdu potřebuje. Jde o další krok k naplnění dlouhodobé 

strategie zjednodušování a zpřehlednění účtovaných poplatků.  

Unikátní a rychlé úvěry pro příslušníky bezpečnostních sborů 

Banka jako první na trhu reagovala na specifika úpravy sluţebního poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů v novém sluţebním zákoně. Ten stanovuje sluţební poměr na dobu 

určitou, coţ můţe mít vliv na moţnost financování individuálních potřeb těchto zaměstnanců. 

Banka se rozhodla usnadnit policistům a dalším příslušníkům bezpečnostních sborů přístup 

k bankovním úvěrům. Ti mohou úvěr získat jiţ po 3 měsících trvání pracovního poměru, tedy 



po uplynutí doby, která odpovídá klasické zkušební lhůtě. Zároveň připravila speciální 

nabídku výhod a slev, a to jak v oblasti úvěrů, tak depozit.  

Nová charge karta Diners Club 

Banka začala nabízet prestiţní sluţební platební kartu společnosti Diners Club 

International pod názvem Diners Club Corporate Card, která je určena zejména pro firmy, 

jejichţ zaměstnanci hodně cestují. Jde o kartu typu "charge", coţ znamená, ţe banka 

umoţňuje klientovi přístup ke krátkodobému úvěru s bezúročným obdobím aţ 55 dní.Vysoký 

úvěrový limit, výrazně omezená odpovědnost za ztrátu nebo krádeţ karty a následné expresní 

doručení nové karty kamkoliv na světě a nadstandardní doplňkové sluţby (např. rozsáhlé 

cestovní pojištění vztahující se i na další 3 spolucestující osoby nebo vstup do vybraných 

letištních salonků) jsou dalšími výhodami této sluţební karty. 

Úvěry s M-zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky 

Banka a Českomoravská záruční a rozvojová banka podepsaly Smlouvu o poskytování 

záruk k vybranému portfoliu úvěrů - takzvaných M-záruk, které vznikly z iniciativy ČMZRB 

jako reakce na zrychlování úvěrových procesů v bankách, které financují malé a střední 

podnikatele. 

Studentské platební karty mají jako jediné na trhu vlastní design i změnu PIN 

Moţnost vytvořit si vlastní podobu platební karty dostali i studenti.  

Kompletní vyřízení spotřebitelského úvěru on-line od listopadu 2007 

Uţivatelům internetového bankovnictví se nově zobrazuje v aplikaci nové tlačítko 

"Půjčit / Pořídit on-line". Po stisku tlačítka provede jednoduchý průvodce klienta procesem 

ţádosti o spotřebitelský úvěr nebo kreditní kartu. V případě spotřebitelského úvěru lze celý 

proces provést celý on-line, tedy bez jediné návštěvy pobočky. V případě kreditní karty je 

nutné z důvodu bezpečnosti navštívit pobočku jednou, a to při vyzvednutí připravené karty. 

b) Ukazatele výkonnosti 

Důkazy  

Titul MasterCard Firemní banka roku 2007  

Ocenění bylo uděleno na základě hlasování více neţ 150 finančních ředitelů 

nejvýznamnějších firem sdruţených v CZECH TOP 100. Iniciátorem této speciální kategorie 

vyhlašované v rámci ţebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky je společnost 



MasterCard Europe, která tímto způsobem nabízí českým firmám objektivní zhodnocení 

firemního bankovnictví. Pomyslnou zlatou medaili v prestiţním ocenění získala Banka, druhé 

místo patřilo ČSOB, bronz si odnesla Česká spořitelna. 

Banka roku 2007 

Po roční přestávce se titul vrátil do Banky X. V hlavní kategorii bylo nominováno  

17 bank zaměřených na retailové produkty. Do seznamu byla zahrnuta i Poštovní spořitelna, 

která nemá samostatnou právní subjektivitu, ale je významným hráčem na českém bankovním 

trhu, zejména díky velkému počtu klientů. 

Banka dále získala titul: 

- Nejdůvěryhodnější banka roku 

- Hypotéka roku (2. místo) 

- Nejdynamičtější banka roku 

Reklamní spot získal ocenění na Festivalu marketingu a reklamy  

Bankovní reklamní spot: PIN – Exhibicionista získal na Festivalu marketingu a reklamy 

ve francouzském Meribél ocenění jako nejlepší televizní reklama v regionu střední Evropa. 

Komise byla sloţená z významných zadavatelů reklamních kampaní, tedy z těch 

nejvýznamnějších klientů evropských reklamních agentur. Fakt, ţe exhibicionista z 

Letenského náměstí (tam se totiţ náš spot točil) skutečně porotu okouzlil, dokazuje i to, ţe 

zvítězil v drtivé konkurenci – do soutěţe totiţ bylo v 11 kategoriích přihlášeno více neţ 150 

televizních spotů.  

Cena Ď 

Neziskové a rozpočtové organizace nemají snadnou existenci a jsou v mnoha případech 

odkázané na pomoc finančně silnějších společností. Proto z myšlenky o způsobu poděkování 

za věnovanou podporu vznikla před sedmi lety cena Ď, udělovaná nejen firmám, ale i 

jednotlivcům, které pomáhají divadlům, muzeím, zoologickým zahradám, hradům, zámkům a 

dalším institucím. Letos bylo celkem nominováno 120 českých mecenášů. 

Banka získal tři nominace: sponzor Národního divadla, sponzor ZOO Praha a sponzor 

Divadla Na Jezerce. Cena byla nakonec udělena za podporu Národního divadla.  

Stížnosti 

Z veřejně dostupných zdrojů se mi nepodařilo zjistit situaci v oblasti stíţností za rok 

2007. 



8. Společnost – výsledky 

a) Měřítka vnímání 

Důkazy 

Nadace Banky - Jistota věnovala peníze na odstraňování škod v NP a CHKO Šumava 

Nadace Banky - Jistota poskytla Správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti 

Šumava sponzorský dar 2 miliony Kč. Dar byl pouţit na odstraňování škod způsobených 

orkánem Kyrill 18. a 19. ledna 2007.  

Banka pokračuje v podpoře českého ragby 

Banka uzavřela novou smlouvu o generálním partnerství s Českou rugbyovou unií 

a započala tak pátý rok vzájemné spolupráce. Banka se stala generálním partnerem České 

ragbyové unie 12. února 2003, kdy byla podepsána první smlouva. Český národní ragbyový 

tým hraje v první divizi Mistrovství Evropy (European Nations Cup) a ve světových 

ţebříčcích se pohybuje kolem 25. místa.  

Banka podpořila také hendikepované ragbisty 

Banka v roce 2007 rozšířila podporu ragby o pomoc hendikepovaným ragbistům – 

hráčům quadrugby – kteří jeli do finského Espoo na Mistrovství Evropy. Banka je podpořila 

darem ve výši 200 000 Kč a dalších 50 000 Kč získají od České rugbyové unie (ČSRU). 

Banka dále před zápasem českého národního týmu proti Španělsku vyhlásila svůj 

záměr, proměnit kaţdý bod našich hráčů na 2 000 korun pro quadrugbisty. Rovněţ ČSRU se 

rozhodla podpořit tuto myšlenku a přispět 1 000 korun za kaţdý získaný bod. Na základě 

výsledného skóre českého týmu, by quadrugbisté získali 45 000 korun. Banka a ČSRU se 

rozhodly svůj příspěvek navýšit na 250 000 korun. 

Banka se stala patronem výstavy obrazů F. Kupky a P. Mondriana 

V praţském Museu Kampa byla od 17. května do 29. července 2007 k vidění společná 

výstava děl dvou velikánů jakými jsou František Kupka a Piet Mondrian. 

Zaměstnanci sázeli v rámci odstraňování škod po orkánu Kyrill stromy na Šumavě 

Dobrovolníci z řad zaměstnanců Banky sázeli nové stromy a uklízeli klestí na plochách, 

které poškodil v lednu 2007 orkán Kyrill. Svou prací navázali na finanční dar, který věnovala 

Správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava bezprostředně po řádění orkánu 

Nadace Jistota. Sobotní dobrovolné brigády v Národním parku Šumava se zúčastnilo 113 



zaměstnanců. Na úpatí hory Přilba nedaleko Vimperku se jim podařilo odklidit z poškozených 

míst přibliţně 500 kubických metrů klestí a vysadit na uklizené plochy 170 javorů, které 

poškozené plochy lesa zpevnily proti dalším polomům.  

G2 JoyRide 2007 – největší sportovní festival v Evropě 

G2 studentské konto podporuje jiţ druhým rokem ojedinělý projekt hudebně 

sportovního festivalu G2 JoyRide. Ten je jedinečný v České republice i v celé Evropě. 

Představuje nejlepší české sportovce v rozličných sportovních disciplínách. Mottem G2 

JoyRide je přiblíţit zajímavé mladé sporty široké veřejnosti a ukázat, jak se dá netradičně 

trávit volný čas. G2 JoyRide je největší sportovně hudební festival v Evropě. G2 JoyRide je 

akcí studentského konta G2, které banka nabízí všem mladým lidem a studentům ve věku 15 

aţ 30 let.  

Zaměstnanci sázeli podruhé stromy v Národním parku Šumava 

Dobrovolníci z řad zaměstnanců pomáhali jiţ podruhé odstraňovat v Národním parku 

Šumava škody, které letos v lednu způsobil orkán Kyrill. Dobrovolné brigády se zúčastnilo 

132 zaměstnanců. Během soboty 1. září 2007 se podařilo účastníkům dobrovolné akce vysadit 

761 nových stromků a odklidit 100 krychlových metrů klestí. Nejvíce bylo vysázeno jedlí 

(322), javorů klen (219) a borovic (150). Své místo nalezlo také 50 olší šedých a 20 buků. 

Kolem nově vysazených stromečků bylo umístěno rovněţ 168 individuálních ochran tak, aby 

je neponičil sníh nebo lesní zvěř. 

Banka a Národní divadlo přinášejí do Českých Budějovic „Baletománii“ 

Do divadelního sálu Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích zavítal soubor 

baletu Národního divadla v Praze s představením Baletománie. Netradiční komponované 

představení zavede diváky do baletního zákulisí, seznámí je s přípravou tanečníků, a také 

přiblíţí okamţik, kdy se svým vrcholným výkonem vystoupí na scénu. 

Hlavní partner jubilejního 10. Festivalu francouzského filmu 

Banka se jiţ popáté stala hlavním partnerem Festivalu francouzského filmu v České 

republice. Divácky oblíbený festival se uskutečnil ve dnech 22. - 28. listopadu v patnácti 

kinosálech v osmi městech České republiky.  

 

 



b) Ukazatelé výkonnosti 

Důkazy 

Zvýhodněné půjčky pro klienty postižené orkánem Kyrill 

Banka okamţitě reagovala na situaci způsobenou orkánem Kyrill. Vyšla vstříc občanům 

i podnikatelům, kteří byli postiţeni touto ničivou vichřicí, a připravila nabídku výrazně 

zvýhodněných úvěrů, které umoţní okamţité řešení havarijní situace i případnou rozsáhlejší 

rekonstrukci poničených nemovitostí. Klientům, kteří uţ v bance úvěr mají, byl sestaven 

individuální splátkový kalendář. Banka také usnadnila přístup k penězům vázaných na 

terminovaných a spořících účtech a nabídla mimořádný výběr zcela bez poplatku. 

Banka také sestavila speciální nabídku pro města a obce postiţené vichřicí, které 

vyhlásili veřejné zakázky na financování škod.  

Nadace Banky – Jistota poskytla finanční prostředky pro pomoc sociálně slabým 

občanům a neziskovým organizacím postiţeným touto ničivou vichřicí. 

Ověření a zúčtování transakcí z plzeňských samoobslužných terminálů pro MHD 

Banka rozšířila své sluţby v oblasti akceptace platebních karet. Nově podporuje 

plzeňské samoobsluţné terminály, které mohou slouţit například k zakoupení jízdenky MHD, 

vstupenky na kulturní akci, či dobití elektronické peněţenky. Samoobsluţné kiosky akceptují 

běţné platební karty VISA a MasterCard. Ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními 

podniky bylo do pilotního provozu uvedeno prvních pět samoobsluţných terminálů, které 

výrazně zjednoduší ţivot drţitelům tzv. Plzeňské karty. Terminál je multifunkční zařízení 

s velkou obrazovkou a dotykovým displejem. Banka společně se svými dodavateli vyvinula 

toto řešení pro platební karty v rekordně krátkém čase. Řešení multifunkčních 

samoobsluţných zón prostřednictvím bankovních platebních karet je v celé České republice 

jedinečné. Jiţ nyní se o něj zajímají i další česká města. 

 

 

 

 



9. Klíčové výsledky výkonnosti 

a) Klíčové výstupy výkonnosti 

Důkazy 

Akcie a jejich vývoj v roce 2007 

Graf 3 Vývoj cen akcií Banky X v roce 2007 

 

Tabulka 8 Vývoj ceny akcií Banky X v roce 2007 

Popis 
Cena akcie 

(Kč) 
Datum 

Začátek obchodování 3 118,8    03.01.07 

Uzavírací na konci 

roku 
4 351,3    28.12.07 

Nejvyšší hodnota 4 514,0    11.10.07 

Nejnižší hodnota 3 118,8    03.01.07 

 



Téměř celý rok 2007 můţeme hodnotit rostoucím trendem ceny akcií, který byl občas 

přerušen prudkým poklesem, který rychle následoval prudký nárůst. Tento pozitivní vývoj byl 

završen 11. 10. 2007 nejvyšší cenou roku 4.515 Kč. Poté následovaly zhruba dva měsíce, kdy 

cena postupně klesala. Teprve na počátku prosince došlo k prudšímu nárůstu ceny, která se 

relativně dobře udrţela aţ do konce roku, který byl završen s cenou 4.351,3 Kč. 

Dividendy za rok 2007 

Banka za rok 2007 vyplatila dividendy ve výši 180 Kč na jednu akcii (před zdaněním). 

Celková částka dividend činí 6.842 milionů Kč. Pro srovnání uvádím také výši dividend 

konkurenční České spořitelny, která za rok 2007 vyplatila dividendy ve výši 30 Kč na jednu 

akcii (před zdaněním). Celková částka dividend činí 4.560 mil. Kč.  

Vybrané hospodářské výsledky k 31. 12. 2007 podle Mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví (IFRS)  

Výsledky skupiny Banky nebyly podstatněji zasaţeny nepříznivou situací na 

mezinárodních finančních trzích. Skupina naopak těţila z pokračujícího dynamického rozvoje 

české ekonomiky.  

Nárůst počtu klientů o 62 000 byl oceněním snahy zlepšovat sluţby a zaměřit se na 

dlouhodobé vztahy se zákazníky. Na konci roku celkový počet zákazníků Banky dosáhl  

1,58 milionu.  

Tento rok byl rokem inovací. Představeno bylo více neţ 50 nových nebo inovovaných 

produktů. Na konci roku 2007 vyuţívalo 57 % klientů alespoň jeden z kanálů přímého 

bankovnictví. Celkový počet aktivních produktů přímého bankovnictví se zvýšil o 10 % na 

více neţ 1,26 milionu. Ve stejné době vzrostl počet kreditních karet o 21 % na více neţ 

206 tisíc. Z tohoto čísla 155 tisíc kreditních karet vydala banka občanům. 

Objem hrubých úvěrů vzrostl o 20,5 % na 314,1 miliardy Kč. Podíl retailových úvěrů 

oproti předchozímu roku dále vzrostl a tvořil 42 % portfolia. Hypoteční úvěry fyzickým 

osobám vzrostly o 31,9 % a přesáhly 75 miliard Kč. Objem podnikatelských úvěrů skupiny 

vzrostl o 16,9 % na 178,2 miliardy Kč, z čehoţ úvěry malým podnikům vzrostly o 26,6 % na 

15,5 miliardy Kč, úvěry korporacím se zvýšily o 16 % na 159,5 miliardy Kč a objem 

pohledávek financovaných pomocí faktoringu vzrostl o 18,1 % na 3,2 miliardy Kč. 

Vklady dosáhly celkového objemu 540,8 miliardy Kč, coţ představuje nárůst o 12,4 % 

oproti konci roku 2006. Podíl retailových vkladů činil 43 %. Vklady občanů vzrostly o 10 % 

na 145,7 miliardy Kč. Vklady firem vzrostly o 14,8 % na 304,7 miliardy Kč. 



Čistý zisk z finančních operací ve srovnání s rokem 2006 vzrostl o 23 % a dosáhl 

1 566 milionů Kč. V roce 2007 se nadále příznivě vyvíjely trţby všech obchodních segmentů 

a náklady, coţ vedlo ke zvýšení provozního zisku o 14,9 % oproti předchozímu roku na 

16 107 milionů Kč. 

Daň z příjmů se v porovnání s rokem 2006 zvýšila o 13,9 % na 3 103 milionů Kč. 

Čistý zisk Skupiny za rok 2007 činil 11 225 milionů Kč, coţ představuje nárůst oproti roku 

2006 o 21,9 %. 

Tabulka 9 Vybrané hospodářské výsledky k 31. 12. 2007 podle Mezinárodních standardů 

finančního výkaznictví (IFRS)  

(mil. Kč) 31.12.2007 31.12.2006 Meziroční změna 

neauditováno auditováno 

Provozní zisk 16 107 14 021 14,9 % 

Daň z příjmů 3 103 2 724 13,9 % 

Čistý zisk 11 225 9 211 21,9 % 

Čisté úvěry a pohledávky za klienty 304 521 252 505 20,6 % 

Vklady klientů 540 756 481 294 12,4 % 

  31.12.2007 31.12.2006 Meziroční změna 

Čistý zisk na akcii (Kč) 295,3 242,3 21,9 % 

Průměrný počet zaměstnanců 8 534 8 267 3,2 % 

Počet poboček (KB) 386 378 2,1 % 

Počet bankomatů 661 649 1,8 % 

Počet klientů (KB) 1 577 000 1 515 000 4,1 % 

Obchodní výsledky retailového bankovnictví - přehled 31.12.2007 Meziroční změna 

Hypotéky občanům 

- celkový objem 

úvěrů 75 miliardy Kč 32 % 

- celkový počet 

úvěrů 67 500 25 % 

Úvěry malým podnikům 

- celkový objem 

úvěrů 15,5 miliardy Kč 27 % 

Celkový počet aktivních kreditních karet 

  206 400 21 % 

- z toho občanům 154 500 19 % 

Celkový počet aktivních debetních karet   1 402 000 6 % 

Zdroj: vlastní zpracování 



b) Klíčové ukazatele výkonnosti 

Důkazy 

Vybrané hospodářské výsledky k 31. 12. 2007 podle Mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví (IFRS) 

Udrţení nízkých nákladů rizika je potvrzením obezřetného přístupu k řízení rizik. V roce 

2007 rostly výnosy opět rychleji neţ náklady. Celkové provozní náklady byly vyšší o 9,3 % 

a dosáhly 13 558 milionů Kč. Poměr nákladů k výnosům se dále zlepšoval ze 46,9 % v roce 

2006 na 45,7 % v roce 2007, coţ řadí Banku mezi vedoucí banky ve střední Evropě podle 

provozní efektivnosti. 

Čisté provozní výnosy vzrostly o 12,3 % na 29 665 miliónů Kč. V absolutním měřítku ke 

zvýšení nejvíce přispěly čisté úrokové výnosy, zatímco nejrychleji rostl čistý zisk z finančních 

operací. 

Čisté úrokové výnosy vzrostly o 14,7 % na 18 674 milionů Kč. Růst čistých úrokových 

výnosů byl taţen rostoucími objemy úvěrových aktivit (vzhledem ke zvýšení hrubých 

klientských úvěrů meziročně o 20,5 %) a růstem vkladů ve výši 12,4 %. K nárůstu přispělo 

také zvýšení repo sazby Českou národní bankou. Naproti tomu přetrvával trend sniţování 

úrokové marţe u úvěrových produktů. Celkový objem čistých poplatků a provizí dosáhl 

9 283 milionů Kč, coţ představuje nárůst o 5,9 %. Výnosy z poplatků se opíraly o rozšíření 

klientské základny, větší počet klientských transakcí a rostoucí kříţový prodej. Příjmy 

z poplatků za vedení účtů se nezměnily, protoţe klienti nadále přecházeli na cenově 

výhodnější finanční balíčky. 

Personální náklady stouply o 14,3 % na 5 910 milionů Kč. Související 7,8 % růst byl 

poháněn rostoucím průměrným počtem zaměstnanců doprovázejícím expanzi obchodních 

aktivit a zvýšením průměrné mzdy. Průměrný počet zaměstnanců skupiny vzrostl o 3,2 % 

v souvislosti s otevřením 8 nových poboček a celkovým posílením prodejní síly skupiny. 

Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly zvýšení o 10,8 % na 6 174 milionů Kč. 

Příčinou tohoto zvýšení byly vyšší náklady na pojištění vkladů, marketingové výdaje 

související s uvedením nových produktů na trh a náklady na prodej. Výše odpisů, 

znehodnocení a prodeje majetku poklesla o 11,2 % na 1 474 milionů Kč. 

Náklady rizika: Skupina zaznamenala v roce 2007 náklady na tvorbu čistých opravných 

poloţek ve výši 1 364 milionů Kč, které tak poklesly z 1 807 milionů Kč v roce 2006 

o 24,5 %. Tento povzbudivý výsledek byl ovlivněn příjmy z historického portfolia (vzniklého 

před privatizací Banky) ve výši 145 milionů Kč i dobrou ekonomickou situací v České 



republice. Náklady rizika samotné Banky dosáhly 31 bazických bodů. V roce 2006 byly tyto 

hodnoty 39 bazických bodů. 

Daň z příjmů se v porovnání s rokem 2006 zvýšila o 13,9 % na 3 103 milionů Kč. 

Celková bilanční suma skupiny k 31. prosinci 2007 vzrostla o 10,7 % oproti konci roku 

2006 a dosáhla 661,8 miliardy Kč. Vlastní kapitál dosáhl 50,6 miliardy Kč, coţ představuje 

zvýšení o 0,8 %. 

 

Tabulka 10 Vybrané hospodářské výsledky k 31. 12. 2007 podle Mezinárodních standardů 

finančního výkaznictví (IFRS)  

(mil. Kč) 31.12.2007 31.12.2006 Meziroční změna 

neauditováno auditováno 

Provozní výnosy 29 665 26 421 12,3 % 

Provozní náklady 13 558 12 400 9,3 % 

Náklady rizika 1 364 1 807 -24,5 % 

Aktiva celkem 661 819 598 089 10,7 % 

Vlastní kapitál 50 654 50 257 0,8 % 

  31.12.2007 31.12.2006 Meziroční změna 

ROAE (Rentabilita průměrného 

kapitálu) 22,2 % 18,1 % - 

Kapitálová přiměřenost (ČNB) 10,1 % 11,9 % - 

Tier 1 kapitál (IFRS, Basel I) 8,9 % 10,3 % - 

Poměr nákladů k výnosům 45,7 % 46,9 % - 

Čistá úroková marže 3,2 % 3,2 % - 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 


