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Příloha č. 1 

 

Obr. 3.1   Diagram příčin a důsledků 
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Obr. 4.1   Podoba ventilátoru     

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 4.2   Obchodní značka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.1: Hladiny prodaných produktů v letech 2008 a 2009 
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Tab. 5.1 Analýza typů hovorů 

přepojení 37 

anonym 3 

dlužník, vnitřní kritéria 4 

Prodej 10 

nezájem, naštvaný, atd. 0 

servis bez prodeje 2 

 

 

 

Tab. 5.2: Alokace 10 bodů  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Soutěže                     0 

zkreslené informace                     0 

neznalost jednotných informací 3 2 2 2             9 

Workshopy 2 2                 4 

zadlužení klienti 3 3 2 2 3           13 

Krize 1 1 3 4 3 3 2 3 3   23 

konec nabídky některých produktů 1 2 3               6 

pracovní doba       2   3 3 3 2 2 15 

chybí motivace         3 3 1       7 

nedostatek času TL                   1 1 

využitelnost, nejasné priority           1 2 2 2   7 

neaktuální informace v systému                   1 1 

nefunkční systémy         1   2 2 1 4 10 

chybné nabídky                     0 

přísné kritéria schvalování                 2 2 4 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Hodnoty GE 

Externí zaměření 

 Chápe záležitosti související s podnikatelským prostředím, produkty a službami 

 Vyhodnocuje možnosti na základě požadavků zákazníka 

 Plní závazky vůči zákazníkům 

 Pravidelně informuje zákazníky o průběhu prací nebo řešení záležitostí 

 Reaguje rychle na zpětnou vazbu zákazníka a snaží se záležitost rychle vyřešit 

 Jedná se zákazníky, dodavateli či externími pracovníky profesionálním způsobem 

 Zajímá se o názory a reakce zákazníků 

 

 

Srozumitelnost  

 Při hledání řešení dokáže využívat relevantní informace 

 Zvažuje možnosti na základě souvislostí v aktuálních podmínkách 

 Zvažuje, jaké budou mít jeho/její kroky krátkodobé a dlouhodobé účinky 

 Komunikuje včas se správnými lidmi 

 Soustředí se stále na hlavní cíle a úkoly 

 Zjednodušuje každodenní problémy a pracovní odpovědnost, aby nalezl/a řešení 

Představivost  

 Přichází s praktickými novými nápady ke zlepšení 

 Podporuje změnu a snaží se o zlepšení celého týmu 

 Sdílí myšlenky se členy týmu 

 Je vytrvalý/á v používání správných nástrojů a zdrojů při řešení záležitostí 

 Brání myšlenky pomocí logických zdůvodnění 

 Účastní se MyLearningu nebo jiných aktivit zaměřených na trvalé zlepšování 

 

 



Zapojení   

 Váží si myšlenek a názorů ostatních 

 Je orientovaný na týmovou práci ... spolupracuje na řešení problémů a rozpoznává, jak 

jeho/její chování ovlivňuje ostatní 

 Vykazuje vysoký stupeň nadšení pro svou práci … je optimista 

 Respektuje a hodnotí odlišnosti jednotlivců 

 Je přístupný/á a ochotný/á pomoci ostatním 

 Snaží se seznamovat a navazovat kontakt s ostatními 

Odbornost   

 Vyžaduje zpětnou vazbu od svého nadřízeného 

 K řešení problémů využívá své znalosti a předchozí zkušenosti 

 Využívá dostupné zdroje k investicím do svého osobního rozvoje/růstu 

 Dodržuje kvalitativní a bezpečnostní předpisy 

 Účastní se sdílení nejlepší praxe (best practices) 

 Při plnění každodenních úkolů prokazuje technickou způsobilost 

(Interní materiály GE) 

 

  



Příloha č. 3      

Dceřiné společnosti GE Money a jejich produkty v České republice. 

 

GE Money Bank  

 

Patří k největší peněžním ústavům v česku. Disponuje rozsáhlou sítí bankomatů (537) 

a poboček (214) a na malé a střední podniky orientuje své služby. Své úspěchy staví na 

neustálé inovaci a byla jednou z bank, která na trh uvedla např. refinancování hypoték, 

konsolidaci půjček, plnohodnotný elektronický výpis a konto Genius (business) active.  

Popis produktů: 

 

- refinancování hypoték – produkt umožňující klientům navýšit své finance potřebné 

pro stavbu, rekonstrukci, koupi bytu či domu a přejít od konkurenční společnosti, která 

klientovi nabízela nevýhodné poplatky a služby k GE Money. 

- konsolidaci půjček – zvláštní typ úvěru, díky kterému může klient sloučit více 

aktuálně splácejících půjček, kreditních karet, kontokorentních úvěrů a všech ostatních 

nezajištěných úvěru v jednu konsolidaci, tím zatíží svůj osobní rozpočet pouze jednou 

splátkou a ušetřit také na poplatcích, které vznikají z každé smlouvy a jsou klienty v rámci 

smluv placeny. 

- plnohodnotný elektronický výpis – klient nemusí skladovat papírové výpisy a 

elektronický výpis při výtisku má stejný charakter jako písemný. 

- Genius (Business) Active – paušální účet typu all inclusive pro firemní a osobní 

klientelu – účet nabízí nejpoužívanější služby v rámci jednoho měsíčního paušálního poplatku 

„zdarma“, klient mezi službami má např. veškeré výběry z bankomatů GE Money, až 2 

platební karty typů Maestro nebo MasterCard, veškeré příchozí a odchozí platby, zadání, 

změnu i zrušení trvalých příkazů, internet banku, vklad hotovosti na pobočce jednou měsíčně 

a další. 

 

Svou bankomatovou síť jako první GE Money vybavila čipovou technologií. Mimo 

výběr peněžních prostředků z klientových osobních nebo úvěrových účtů, umožňuje provést i 

jednorázovou platbu na jakýkoli korunový účet v rámci České republiky, dotázat se na 

aktuální zůstatek nebo zažádat o infolimit.  

 



Infolimit je jednou z jedinečných služeb GE Money. Každý zákazník společnosti je 

dobře znám ze strany bonity a jsou mu aktuálně nabízeny služby a produkty, kterých může u 

společnosti dosáhnout. Pokud zákazník potřebuje získat hotovost nebo finanční rezervu 

v podobě např. kreditní karty nebo kontokorentu dotáže se v bankomatu, získá tak potřebné 

informace a dostaví se už jen na svou domovskou pobočku, kde si vyřídí žádost a po kladném 

schválení využívá potřebných služeb či produktu. 

 

Každý rok GE Money získává “medaile” v soutěži Zlatá koruna oceňující nejlepší 

finanční produkty na trhu. V posledních letech získala medaili za produkt internet banka, 

která je výjimečná tím, že ve svém obsahu mimo přehledné běžné služby (zadání 

jednorázových, trvalých a hromadných příkazů, plateb SIPO, přehledu zúčtovaných i 

nezaúčtovaných plateb, dobíjení kreditu mobilních operátorů a jiné…), umožňuje zákazníkům 

sestavit vlastní osobní rozpočet, do kterého si zadají své příjmy a výdaje a mohou tak mít 

přehled o svých stálých platbách a hlídat si svou solventnost. 

 

Začátkem roku 2008 se oficiálním partnerem Českého olympijského týmu stála GE 

Money Bank. Sponzorské aktivity zahájily na letních olympijských hrách v Pekingu, dále 

pokračovaly i na zimních olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010 a také na letní 

olympijské hry v Londýně v roce 2012 se budou prezentovat jako oficiální partner českého 

týmu. (GE Money Bank, 2001-2010) 

 

 

GE Money Multiservis 

 

Vznik společnosti sahá až do roku 1966, kdy se společnost orientovala na prodej 

televizních přístrojů na splátky. Multiservis byl privatizován českým kapitálem v roce 1993 

po čtyřech letech (v dubnu 1997), ho zakoupila finanční skupina GE Consumer Finance.  

 

Ve financování spotřebitelských nákupech patří k největším a dlouhodobě 

nejznámějším společnostem na českém trhu. Vyspělé systémy umožňují smlouvy o úvěru 

schvalovat elektronickou cestou, a proto má GE Money Multiservis v rychlosti přední 

postavení. 

 



Je poskytovatelem také hotovostních půjček, kreditních karet a mimo tradičních 

skupin zboží na splátky, jako jsou domácí spotřebiče, výpočetní technika nebo nábytek, si 

můžete na splátky pořídit i obuv, kosmetiku, klenoty či oděv. (GE Money Multiservis, 2001-

2010) 

 

GE Money Auto 

Na trhu v české republice působí od roku 1994, předtím známý jako IMP Leas. Pod 

křídly skupiny GE patří od roku 1997 a vybudovala si pověst inovátora v dostupnosti a 

rychlosti produktů. Ve financování ojetých vozů je jedničkou na trhu. 

 

Každý rok financuje největší počet automobilů na českém trhu a patří i k největším 

leasingovým společnostem, které poskytují leasing a úvěry na užitkové a osobní vozy, 

motocykly, na nové i ojeté. Ve svém přístupu k zákazníkům dává důraz na dostupnost, 

flexibilitu, jednoduchost a rychlost. Také díky individuálnímu přístupu k zákaznicky 

orientovaným produktům dosahuje maximální spokojenosti klientů. (GE Money Auto, 2001-

2010) 

 

  



Příloha č. 4 

 

Zjednodušena organizační struktura GE Money 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peter Herbert 

generální ředitel 

Ian Forrest 

ředitel marketingu a 

strategie 

JUDr. Tomáš Černý 

ředitel právního odd. a 

vnitřního bezpečí 

Wade Robinson 

ředitel produktů 

Christoph Glaser 

ředitel oddělení 

distribuce 

Brett Belcher 

ředitel rizik 

Rajesh Gupta 

ředitel oddělení 

financí 

Roman Frkous MBA 

senior manažer 

komunikace 

Jiří Bača 

ředitel komerčního 

bankovnictví 

Niamh Hegarty 

ředitelka lidských 

zdrojů 

Ing. Šárka Otáhalová 

asistentka generálního 

ředitele 

Jonas Hasselrot 

ředitel operations (CC) pro českou 

a slovenskou republiku 

Thomas Dodd 

senior manažer 

auditu 

Ing. Petr Beneš 

ředitel IT 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jonas Hasselrot 

ředitel operations (CC) pro 

českou a slovenskou republiku 

Michael Augustin 

senior manažer zákaznického 

servisu 

Ing. Iva Hamouzová 

senior manažer provozu 

(zákaznického servisu) 

Petr Klička 

senior manažer projektu 

(business process support) 

Ing. Jan Němec 

senior manažer 

provozu (CCRP) 

Marcela Zemanová 

senior manažer provozu (prevence 

podvodů a vyšetřování) 

Ing. Jan Dlabola 

senior manažer pohledávek 

Ing. Petr Rotter 

senior manažer vybavení 

a správa budov 

Radka Korecká 

asistentka týmu 

Operations 

Radek Havlíček 

senior manažer Telesales 

Ing. Jana Nečadová 

senior manažer 

zákaznického servisu 

Miroslav Sokol 

senior manažer provozu 

administrativy 

zákaznického servisu 

Bc. Šárka Gřundělová 

manažer tréninku CC 

Bc. Hana Káňová 

asistentka týmu 

lidských zdrojů 

Ing. Darina Köhlerová 

projektový manažer 

Michal Kazimour 

vedoucí týmu - 

kampaně 

Vlastimil Greň 

manažer provozu – 

Ostrava 1 

Jakub Vávra 

manažer provozu – 

Ostrava 2 

Taťána Smužová 

manažer projektového 

managementu 

Kateřina Nováková 

manažer provozu – 

projekty/procesy 

Petr Bláha 

Vedoucí týmu - firemní 

klientela 

Kateřina Rosívalová 

Vedoucí týmu – 

Kampaňové linky 

 

Viktor Branecký 

Vedoucí týmu – 

Kampaňové linky 

 

Petronela Tomagová 

Vedoucí týmu – click to 

call 

 

Ing. Michal Černý 

Vedoucí týmu – odchozí 

kampaně 

 

12 členů – polovina z týmu je 

na pozici – telefonní bankéř 

méně než 1 rok 

9 členů – dva nováčci 

s působností kratší jak 1 rok 



Příloha č. 5 

 

Sestavený diagram příčin a důsledků 

 

 

 fin. situace na trhu 

 znalosti = přesnost informací                 

  volají zadlužení klienti 

              soutěže (šeky)      nezaměstnaní (omezit–bezplatné                                

linky 800xxxxxx)  

zkreslené informace                                                               

                krize 

       konkurenční výhody       

                  workshopy                                 

        konec     

                 neznalost jednotných     nabídky produktů    

 informací    MTS 

  

       Pokles 

   prodejů 

         nefunkčnost 

 chybné nabídky zkrátit pracovní dobu  

TL nedostatek  

neaktuální času pro tým 

 přísné kritéria  nemotivuje 

 schvalování 

systémy                                         nejasné priority  

                                                       využitelnosti 

 

 

pracovní prostředí 

 

 


