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1 ÚVOD  

Zadluţit se či nikoli? To je rozhodnutí pro kaţdého z nás. Na dnešním trhu existuje 

spousta moţností, jak získat finance, ať uţ jde o bankovní či nebankovní instituce, 

spořitelny nebo hypotéční společnosti. Otázkou zůstává, zda si je nakonec půjčit nebo ne. 

Existují tři skupiny lidí. První jsou ti, kteří si finance rádi půjčí a nejlépe opakovaně. 

Potom takoví, kteří se zadluţí, zpětně litují a neví, jak se dluhů zbavit. Třetí skupinou jsou 

zásadoví lidé, mající negativní vztah k celkové zadluţenosti a buď finance mají, nepotřebují 

se tedy zadluţit nebo si na svůj „vysněný cíl“ našetří, ač to třeba trvá spoustu let.  

Prodejci mají nejraději první skupinu, jelikoţ ví, ţe vţdy podlehnou nabízenému 

produktu. Co se týče druhé skupiny lidí, zde je osobnost prodejce velmi důleţitá. Úspěšní 

prodejci mají totiţ intuitivní znalost psychologických potřeb svých zákazníků a zákazníci 

vnímají úspěšné prodejce jako své přátele. Získání důvěry zákazníka většinou vede 

k snadnému přesvědčení ke koupi či vyuţití sluţby. Účinný prodej rovněţ závisí na plném 

pochopení zákazníkových potřeb a přání. Třetí skupinu lidí většinou nelze k vyuţití 

úvěrového produktu přesvědčit, jelikoţ se jedná o zásadové zákazníky a v mnoha případech 

mají averzi k vyuţití úvěrových produktů. Zde ani úspěšný, zkušený prodejce nemá ve 

svých silách ovlivnit takového zákazníka.  

Získání úvěrového produktu je v některých případech spojeno také s nutností 

vyuţívat zákaznických sluţeb. Zákaznická centra slouţí k podávání informací svým 

stávajícím klientům. Zde je velmi důleţitá role telefonního operátora, jelikoţ ten můţe jak 

pozitivním, tak bohuţel i negativním způsobem ovlivnit zákaznickou věrnost. S operátory se 

setkává většina klientů, kteří volají na zákaznickou linku s nejrůznějšími poţadavky. Na 

základě jejich celkového jednání klienti posuzují celou společnost, proto je velmi důleţité, 

aby operátoři se svými zákazníky jednali na odpovídající profesionální úrovni. Té lze 

dosáhnout kvalitním školením operátorů.  

Cílem mé diplomové práce bylo zjištění, z jakého důvodu klienti Call centra GE 

Money Auto v Ostravě Hrabové volají na zákaznický servis. Dále jsem chtěla zjistit, jak 

reagují na operátorem nabízené produkty. Ze zjištěných výsledků vyplynula doporučení pro 

společnost, která by mohla vést k vyšší loajalitě zákazníků a zvýšení celkové prodejnosti 

bankovních sluţeb.  
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2 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI GE MONEY 

2.1 Charakteristika společnosti GE 

Americká společnost GE (General Electric) vznikla v roce 1892 spojením General 

Electric Company a Thomson-Houston Electric Company.  Toto spojení zrealizoval T. A. 

Edison. Jedná se o vysoce globální společnost, která působí ve více neţ 100 zemích světa, 

zaměstnává přes 327 000 zaměstnanců, 47 % příjmů vytváří mimo USA a výrobní závody 

má ve více neţ 40 zemích. [47] 

General Electric Company je velmi diverzifikovaná společnost. Poskytuje 

technologie, produkty a sluţby, včetně mediálních a finančních. Dnes ji tvoří čtyři 

společnosti, které patří ke špičce ve svém oboru: [47] 

GE Energy Infrastructure 

Společnosti tohoto sektoru jsou lídry v oblasti vývoje, implementace a zlepšování 

produktů a technologií pro vyuţití přírodních zdrojů jako jsou vítr, voda, ropa či plyn. 

Vyrábí zařízení na výrobu a distribuci energie, větrné turbíny, solární systémy a zařízení na 

úpravu a čištění vody.  

GE Technology Infrastructure 

Společnost GE Technology Infrastructure pomáhá po celém světě budovat 

zdravotnickou, dopravní a technologickou infrastrukturu. Vyrábí klinické informační 

systémy, diagnostické systémy, zabezpečovací zařízení, senzory a testovací zařízení, letecké 

motory a systémy.  

NBC Universal 

 Patří k vedoucím společnostem světa v oblasti médií a zábavy. Vyrábí, produkuje     

a distribuuje filmy, spravuje sítě televizních stanic a přenáší tak zpravodajství, sport             

a zvláštní události jako např. olympijské hry do celého světa.  

GE Capital  

GE Capital nabízí neuvěřitelné mnoţství produktů a sluţeb zaměřených na to, aby 

podniky a lidé po celém světě dosáhli na své sny. Poskytuje sluţby zahrnující běţné účty, 
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úvěry investiční a spotřebitelské, leasing, financování obchodního vybavení a zařízení, 

pojištění, hypotéky, kreditní karty, splátkový prodej, aj.  

Pod GE Capital spadá GE Money, která se člení na GE Money Auto, s. r. o. a GE 

Money Bank, a. s. Působí po celé Východní Evropě. Česká republika je hlavní zástupce za 

Východní Evropu společnosti GE Money.  

 

2.2 Charakteristika společnosti GE Money v ČR 

2.2.1 Představení společnosti  

Společnost GE Money je jednou z nejúspěšnějších společností světa. Zaměřuje se na 

zákazníka, růst, produktivitu a integritu. Působí v 55 zemích světa a má přes 130 milionů 

klientů. V České republice ji reprezentuje GE Money Auto, s. r. o. a GE Money Bank, a. s. 

Centrála společnosti GE Money se nachází na adrese Vyskočilova 1422/1a v Praze 4, 

Michle. Ředitelem společnosti GE Money Bank, a. s. je Peter Herbert a společnosti GE 

Money Auto, s. r. o.  Milan Beutl, který je podřízen Peterovi Herbertovi. [47] 

 

GE Money Auto 

GE Money Auto zahájila svou činnost na českém trhu jiţ v roce 1994, tehdy ještě pod 

názvem IMP Leas. V roce 1997 se tato úspěšně rostoucí firma stala součástí skupiny GE 

Consumer Finance a 1. října 1999 došlo k přejmenování na GE Capital Leasing. Pod 

názvem GE si společnost vybudovala postavení inovátora svou rychlostí a dostupností 

produktů a také jedničky na trhu ve financování ojetých automobilů. 17. ledna 2005 byl GE 

Capital Leasing přejmenován na GE Money Auto. 

Při přístupu ke svým klientům klade důraz po celou dobu svého působení na českém 

trhu na rychlost, dostupnost, jednoduchost a flexibilitu. Na základě těchto zásad se stala 

společnost GE Money Auto jednou z nejvyuţívanějších společností ve svém oboru v České 

republice.  

Kaţdý rok profinancovává nejvíce automobilů konečným zákazníkům na českém trhu. 

Díky tomuto je v současné době GE Money Auto jednou z největších leasingových 

společností, jeţ poskytuje v České republice leasing a úvěry na osobní a uţitkové vozy. 

Portfolio produktů, které nabízí, zahrnuje komplexní nabídku úvěrových a leasingových 

sluţeb. Rovněţ jí náleţí pozice absolutní jedničky ve financování ojetých vozů. [18] 
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GE Money Bank 

Společnost GE Money Bank se řadí mezi největší české peněţní ústavy. Disponuje 

rozsáhlou sítí poboček a bankomatů. Nabízené sluţby orientuje jak na občany, tak na malé  

a střední firmy.  

Pro posílení své pozice GE Money Bank staví na mezinárodně uznávaných 

hodnotách společnosti GE. Tímto je vnímána jako banka s velmi proklientským přístupem   

a peněţním ústavem, který na českém trhu určuje kvalitu sluţeb. Neustále roste počet 

klientů, který se přiblíţil milionové hranici.  

Ge Money Bank jako první celou bankomatovou síť vybavila čipovou technologií. 

Vyhrála velké mnoţství medailí v soutěţi Zlatá Koruna, která oceňuje nejlepší finanční 

produkty na trhu. Staví na neustálé inovaci. V České republice byla první velkou bankou, 

která představila např. moţnost komunikovat s klienty prostřednictvím zabezpečeného 

internetového chatu, plnohodnotný elektronický výpis z účtu, odměňování klientů penězi za 

pouţívání platebních karet, konsolidaci půjček a další. 

V první polovině roku 2008 se GE Money Bank stala oficiálním partnerem Českého 

olympijského týmu. Své sponzorské aktivity zahájila při příleţitosti letních olympijských 

her v Pekingu. Partnerství bylo rovněţ uzavřeno na zimní olympijské hry v roce 2010 ve 

Vancouveru i na letní olympijské hry v Londýně v roce 2012. [19] 

2.2.2 Umístění obchodních jednotek 

Klienti společností GE Money Auto, s. r. o. a GE Money Bank, a. s. mají moţnost 

pro vyţízení svých záleţitostí navštívit níţe uvedená obchodní místa. 

Obchodní místa pro klienty GE Money Auto 

Zákazníci společnosti GE Money Auto, s. r. o. se mohou se všemi svými poţadavky 

dostavit do Prahy 4 na centrálu na ulici Vyskočilova 1422/1a. Centrála se nachází za 

Brumlovkou na zastávce metra Budějovická, od které se dá dojít pěšky. Před budovou je 

také malé parkoviště, kde klienti mohou po dobu návštěvy na pobočce parkovat. Pracovní 

doba je od 8 hodin od rána do 16:30 kaţdý všední den. (Obrázek centrály viz příloha č. 1). 

Druhé obchodní místo, kde se zákazníci mohou informovat, případně vyřídit své 

záleţitosti, je umístěno v Ostravě Hrabové, Na Rovince 871. Zde mohou přijít také 
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v pracovní dny v době od 8:00 do 16:30 hodin, podmínkou je však objednání se na 

zákaznickém servise společnosti GE Money Auto, s. r. o.   

 

Obchodní místa pro klienty GE Money Bank 

Společnost GE Money Bank, a. s. disponuje rozsáhlou sítí poboček po celé České 

republice. V Moravskoslezském kraji je 24 poboček. Pro příklad jsou v příloze č. 2 uvedeny 

pobočky z Ostravy, jejich umístění a otevírací doba. [20] 

2.2.3 Call centrum 

Klienti společnosti GE Money Auto, s. r. o. i GE Money Bank, a. s. mohou vyuţít 

call centra (zákaznické linky), kde se dozví informace o produktech a sluţbách, případně 

zde mohou vyřídit řadu poţadavků.  

Vedení call centra spadá pod senior manaţera. Na provoz call centra dohlíţí 

manaţeři provozu, kteří jsou přímými podřízenými senior manaţera.  

Zákaznické centrum se nachází v Ostravě Hrabové, Na Rovince 871.  Klienti mohou 

volat do společnosti GE Money Auto, s. r. o. v pracovních dnech od 8 do 18 hodin a co se 

týká GE Money Bank, a. s., zde je servisní linka aktivní jak v pracovní, tak víkendové dny 

po dobu 24 hodin. Mohou zde telefonovat jak stávající klienti s nejrůznějšími poţadavky 

týkajícími se produktů a sluţeb banky a auta, tak noví klienti pro získání informací.  

Call centrum GE Money Auta, s. r. o. v Ostravě se skládá ze dvou týmů, a to Auto 

Care a Auto Expert. Oba dva týmy se zaměřují na vyřízení veškerých poţadavků klientů GE 

Money Auto, s. r. o. a rovněţ nabízejí zákazníkům produkty GE Money Bank, a. s. Rozdíl 

těchto týmů spočívá v profesionalitě nabízených produktů, kdy v týmu Auto Expert se 

nachází jiţ zkušení asistenti, kteří mají schopnost vhodně produkt zákazníkovi nabídnout, 

přecházet přes námitky klienta a v konečné fázi jej prodat. Kaţdý tým je tvořen asistenty, 

kteří jsou v hlavním kontaktu se zákazníkem. Dále je zde senior, jehoţ práce spočívá ve 

vyřizování poţadavků předaných asistenty, vytváření prezentací, call skriptů, poslechy 

hovorů a hlavně je pomocnou rukou asistenta v případě, ţe potřebuje pomoc se servisním 

poţadavkem zákazníka. Hlavním vedoucím týmu je team leader, který sestavuje plány, 

hodnotí hovory, vytváří incentivní část mzdy a mimo jiné dohlíţí na správný chod celého 

týmu. Práci teamleaderů hodnotí a kontrolují manaţeři. Tým Auto Expert se skládá ze 7 
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asistentů, seniora a team leadra a v týmu Auto Care je asistentů 11, 1 senior a team leader. 

(Viz příloha č. 1: obrázky Call centra v Ostravě). 

Zákazníci společnosti GE Money Auto, s. r. o. mohou také vyuţít sluţeb chatu, kde 

se z pohodlí domova přihlásí přes webové stránky www.gemoney.cz a asistenti na 

zákaznickém servise vyřídí jejich poţadavky v pracovní dny od 8 hodin do 16:30 hodin. 

2.2.4 Produkty společnosti GE Money Auto 

Společnost GE Money Auto, s. r. o. nabízí kompletní nabídku leasingových                

a úvěrových sluţeb. Produkty jsou zákaznicky orientované a umoţňují individuální přístup 

ke klientům a dosaţení jejich maximální spokojenosti. [47] 

 

1. AutoCREDIT  

AutoCREDIT je účelový zajištěný úvěr na nákup nového či ojetého vozidla              

a osobního či uţitkového automobilu do 3,5 tuny. Majitelem vozidla po celou dobu trvání 

úvěrové smlouvy je klient. Společnost GE Money Auto, s. r. o. má na vozidlo zástavní 

právo.  

 

2. Finanční leasing 

Finanční leasing je pronájem s následnou koupí věci. Umoţňuje zejména 

podnikatelům obstarat drahý investiční majetek, aniţ by museli tuto investici předem 

uhradit.  

 

3. Zpětný leasing 

Zpětný leasing je pronájem s následnou koupí věci, která byla majetkem příjemce. 

Umoţňuje klientům získat hotovost, kterou následně splácí v podobě leasingových splátek. 

 

4. MOTOCredit 

MOTOCredit je účelový, zajištěný úvěr na nákup nového či ojetého motocyklu. 

Majitelem motocyklu je po celou dobu trvání úvěrové smlouvy klient. Řídí se stejnými 

pravidla jako AutoCREDIT.  

 

 Parametry výše uvedených produktů, potřebné doklady a podmínky získání jsou 

uvedeny v příloze č. 3. 

 

http://www.gemoney.cz/


7 

 

Specifická nabídka společnosti GE Money Auto 

Věrnostní certifikát 

 Dobrým klientům společnosti GE Money Auto, s. r. o. je zasílán dopis s věrnostním 

certifikátem, jehoţ prostřednictvím lze zaloţit leasingovou smlouvu nebo úvěrovou 

smlouvu. Výhodou věrnostního certifikátu je zvýhodněný schvalovací proces, niţší úroková 

míra a získání CCS Karty na benzín v hodnotě 2.000,- Kč. Platnost certifikátu trvá jeden rok 

od jeho obdrţení a lze na něj uzavřít libovolný počet smluv. Věrnostní certifikát se zasílá 

klientům při ukončení smlouvy, dále kdyţ klient hlásí totální havárii nebo odcizení vozidla 

nebo také pokud se sám klient zmíní, ţe plánuje koupi dalšího automobilu. [47] 

 

E-auto 

 E-auto je internetová aplikace, kde zákazník GE Money Auto, s. r. o. nalezne 

veškeré dostupné informace o svých autokreditových a leasingových smlouvách. Lze zde 

nalézt např. informace o platbách, pojistných událostech a poţadavcích na úpravu smlouvy. 

Přístup do této aplikace si mohou zřídit klienti-fyzické osoby na základě registrace na 

stránkách GE Money. [47] 

2.2.5 Produkty společnosti GE Money Bank 

Společnost GE Money Bank, a. s. se orientuje na poskytování finančních sluţeb 

formou Expres půjčky, Konsolidace půjček, Běţných účtů, Kreditních karet, Hypoték          

a podnikatelských produktů (Expres Business, Genius Active Business, Flexi Business        

a Mini Flexi Business). Parametry produktů pro fyzické osoby, potřebné doklady                 

a podmínky jejich získání jsou uvedeny v příloze č. 4. U podnikatelských produktů uvádím 

pouze charakteristiku, jelikoţ se jedná o specifické produkty, kterými se zabývají specialisté 

na podnikatelské produkty. [47] 

 

1. Expres půjčka 

Expres půjčka je spotřebitelský neúčelový nezajištěný úvěr určený pro osobní 

potřeby občanů, který je splácen anuitními splátkami inkasovanými z běţného účtu klienta 

vedeného u GE Money Bank, a. s. 
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2. Konsolidace půjček 

Konsolidace úvěrů je nový produkt společnosti GE Money Bank, a. s., který umoţní 

zákazníkovi sloučit dosud nesplacené závazky u vybraných typů produktů i jiných 

společností do jediné půjčky. Je poskytována bez zajištění a bez ručitele. Výhodou pro 

zákazníka je úspora finančních prostředků díky sloučení všech splátek do jedné, tedy 

ušetření financí na úrocích z kaţdé splátky.  

 

3. Běţné účty  

Nejvíce nabízenými účty společnosti GE Money Bank, a. s. jsou Genius Optimal, 

Genius Active a Genius Gold. Běţné účty slouţí zákazníkům k ukládání finančních 

prostředků a disponování s nimi. Charakteristika účtů je uvedena v příloze č. 4. 

 

4. Kreditní karty  

Nejvíce nabízenými kreditními kartami společnosti GE Money Bank, a. s. jsou 

Money Card Plus, Money Card Gold a Money Card Gratis. Účelem kreditních karet je 

půjčka financí do určitého úvěrového rámce, který můţe klient následně opakovaně čerpat. 

Charakteristika kreditních karet je uvedena v příloze č. 4.  

 

5. Hypotéka 

Pod pojmem hypotéka si lze představit dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem 

k nemovitosti na území ČR. Slouţí pro koupi bytu, rodinného domu, rekreační chalupy nebo 

stavební parcely. Dále je moţno finance z hypotéky vyuţít na rekonstrukci, výstavbu či 

dostavbu, na vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti či refinancování.  

GE Money Bank, a. s. poskytuje klasickou hypotéku, americkou hypotéku, hypotéku 

naopak a také hypotéku, která můţe být součástí konsolidace. Charakteristika hypoték je 

uvedena v příloze č. 4.  

 

6. Podnikatelské produkty 

a) Genius Active Business 

Účet Genius Active Business je určen pro fyzické osoby podnikatele. Za jeho vedení 

se hradí měsíční poplatek 189,- Kč, v rámci kterého jsou všechny ostatní sluţby zdarma 

(příchozí, odchozí platby, výpisy, výběry z bankomatů GE Money Bank, a. s.). 
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b) Expres Business 

Úvěrový produkt určený pro malé a střední podnikatelské subjekty se nazývá Expres 

Business. Můţe být zajištěný a nezajištěný. Rozdíl spočívá ve výši úvěrové částky a doby 

splácení. Express Business zajištěný můţe být poskytnout ve výši 300.000,- Kč aţ 5 mil. Kč 

na 24 – 120 měsíců, zatímco nezajištěný od 40.000,- Kč do 1,5 mil. Kč na 40 – 84 měsíců. 

 

c) Flexi Business 

Flexi Business je neúčelový kontokorentní úvěr, určený pro financování zejména 

provozních potřeb podnikatelů. Sjednává se ve výši od 40.000,- Kč do 1,5 mil. Kč na dobu 

12 měsíců s automatickým prodlouţením v případě splnění sjednaných podmínek. Je 

součástí podnikatelského účtu Genius Active Business a nesplácí se pravidelnými splátkami. 

Je nutné vţdy jednou za 180 dní doloţit na 1 den všechny čerpané prostředky na běţný účet. 

Měsíční poplatek za jeho vedení je ve výši 300,- Kč.  

 

d) Mini Flexi Business  

Tento typ podnikatelského produktu se rovněţ zakládá v rámci běţného účtu Genius 

Active Business na kontokorentní bázi pro financování provozních potřeb podnikatelů. 

Rozdíl od Flexi Businessu spočívá ve výši, která se pohybuje v rozmezí od 10.000,- Kč do 

100.000,- Kč a měsíční poplatek za jeho vedení činí 150,- Kč. Jeho fungování je zaloţeno 

na stejném principu jako u Flexi Businessu.  

 

2.3 Charakteristika požadavků klientů GE Money Auto 

2.3.1 Identifikace poţadavků klientů GE Money Auto 

Společnost GE Money Auto, s. r. o. provádí u AUTOCreditových a leasingových 

smluv řadu poţadavků na základě podnětu klienta. Klienti mohou telefonovat ohledně 

pojištění, změn, splátek, velkého technického průkazu a jiných poţadavků. Níţe jsou 

uvedeny moţné poţadavky klientů. [47] 

 

AUTOKREDIT  

Pojištění 

- jak postupovat - klientovi se stala nehoda, dotazuje se, jak má postupovat, 

- hlášení PU - hlášení pojistné události,  
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o BH – běţná havárie - vozidlo se bude opravovat,  

o TH – totální havárie - vozidlo nelze opravit,  

o odcizení - ukradení vozidla,  

- VSZP - vzdání se zástavního práva - souhlas pro pojišťovnu, ţe můţe klientovi 

vyplatit pojistné plnění na základě faktury za opravu vozidla,  

o schválení - VSZP byla schválena,  

o zaslat na adresu – klient si o VSZP telefonuje a přeje si ho zaslat na adresu, 

o zaslat faxem – klient si o VSZP telefonuje a přeje si ho zaslat na fax, 

o zamítnutí – klientovi nelze VSZP vystavit, jelikoţ má na smlouvě dluh, 

o prodlouţení – VSZP platí 30 dní, můţe se opakovaně vystavovat, 

- VSZP RZ - vzdání se zástavního práva rozpočtem - klient si vozidlo bude opravovat 

svépomoci, nikoli v servise, 

- informace o průběhu - nehodu uţ má klient nahlášenou a informuje se, v jakém je 

stádiu, jak pokračuje její řešení, 

o TH - totální havárie – klient se dotazuje, jak pokračuje řešení totální havárie,  

o odcizení - ukradení vozidla – klient se dotazuje, jak pokračuje řešení 

odcizení, 

- informace o pojistných produktech 

o HAV - havarijní pojištění – klient chce informace o HAV, 

o POV - povinné ručení – klient chce informace o POV,  

o Cardif - pojištění proti neschopnosti splácet – klient chce informace o Cardif, 

- dofakturace povinného ručení - rozdíl částek, které byly po dobu trvání smlouvy 

hrazeny za POV, neboť pojišťovny v kaţdém pojistném období mění částku za 

pojištění. 

 

Změny ve smlouvě 

- povolení 

o změna VIN a čísla motoru – klient bude měnit číslo VIN a motoru, 

o výměna RZ – klient bude měnit registrační značku vozidla, 

o změna barvy vozidla – klient bude měnit barvu vozidla, 

o uţívání vozidla 3. osobou – vozidlo můţe uţívat jiná osoba mimo klienta      

a jeho rodiny, 

o přestavba na LPG – klient bude vozidlo předělávat na plyn, 
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- potvrzení 

o o trvání úvěru – klient potřebuje vystavit potvrzení o trvání úvěru, 

- převod 

o dědictví – řeší se v případě úmrtí klienta, 

o změna uţivatele – řeší se v případě, ţe klient má zájem převést smlouvu na 

jinou osobu, 

o prodej podniku – řeší se v případě, ţe se mění majitel společnosti nebo její 

právní forma, 

o informace o převodu – klient se dotazuje na postup převodu, 

o informace o průběhu převodu – klient si jiţ o převod zaţádal a dotazuje se, 

jak probíhá, v jakém je stádiu,  

o informace o prodeji – klient se dotazuje na postup prodeje,  

o informace o průběhu prodeje – klient si jiţ o prodej zaţádal a dotazuje se, jak 

probíhá, v jakém je stádiu,  

- PUK = předčasné ukončení smlouvy 

o informace o PUK – klient se dotazuje na PUK, 

o ţádost o PUK – klient má zájem o PUK, 

o informace o průběhu PUK – klient jiţ zaţádal o PUK a dotazuje se na 

průběh, 

o storno – klient zaţádal o PUK, avšak rozmyslel ti to, 

- ŘU = řádné ukončení smlouvy 

o informace o ŘU – klient se dotazuje na řádné ukončení smlouvy, 

o opětovné zaslání ŘU – klient má zájem o znovu zaslání ŘU, 

- změny prováděné telefonicky 

o změna korespondenční adresy – klient hlásí změnu adresy pro doručování 

korespondence, 

o změna telefonního čísla – klient hlásí změnu telefonního čísla, 

- změny prováděné na základě písemné žádosti 

o změna trvalého bydliště – klient má zájem o změnu trvalého bydliště, 

o změna pojištění – klient má zájem o změnu pojistky, 

o změna čísla účtu – klient má zájem o změnu svého čísla účtu, 

o změna zaměstnavatele – klient má nového zaměstnavatele, 

o změna jména/názvu firmy – klient má změnu jména či firmy. 



12 

 

Velký technický průkaz 

- zapůjčit technický průkaz z důvodu – klient má zájem o půjčení technického průkazu 

z různých důvodů, 

o originál – klient potřebuje originál technického průkazu, 

o kopie – klientovi postačí kopie technického průkazu, 

- prodloužení lhůty technického průkazu z důvodu – klient potřebuje prodlouţit lhůtu 

pro navrácení technického průkazu z různých důvodů. 

 

Splátky 

- způsob úhrady – klient se dotazuje, jakým způsobem můţe hradit splátky, 

- došlá platba – klient se dotazuje, zda v pořádku dorazila splátka, 

- dohledání platby – klient platbu zaslal jiţ před delší dobou, avšak stále nedorazila, 

- informace o čísle účtu – klient se dotazuje na číslo účtu, kde má hradit splátky, 

- informace o přeplatku – klient se dotazuje, zda má na smlouvě přeplatek, 

- odeslání splátkového kalendáře – klient má zájem o zaslání svého splátkového 

kalendáře, 

- dotaz na dluh, přepojeno na pohledávky – klient má dluh, je přepojen na 

pohledávky, 

- informace o předplacení splátek – klient se dotazuje, zda můţe poslat více splátek 

najednou, 

- informace o počtu zbývajících splátek k úhradě – klient se dotazuje, kolik mu zbývá 

uhradit splátek. 

 

Jiné  

- zaslání kopie smlouvy – klient má zájem o zaslání kopie smlouvy, 

- informace o navrácení vozidla – klient chce koupené vozidlo vrátit, 

- podvod – klient se domnívá, ţe byl při koupi vozu podveden, 

- informace o adresách – klient se dotazuje na adresy společnosti, 

- informace o telefonních číslech – klient se dotazuje na telefonní čísla společnosti, 

- informace o benefitech – klient se informuje na benefity (bonusy). 
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LEASING  

 Vysvětlení poloţek u leasingu je shodné jako u AUTOCreditu, jen se zde nachází 

navíc poloţky níţe uvedené:  

 

Pojištění 

- DV – devinkulace - souhlas pro pojišťovnu, ţe můţe klientovi vyplatit pojistné 

plnění na základě faktury za opravu vozidla, 

- bezeškodný průběh - klient má zájem o vystavení bezeškodného průběhu, tedy 

potvrzení o tom, ţe během trvání smlouvy neměl nehodu. 

 

Změny ve smlouvě 

- potvrzení o trvání leasingu – klient má zájem o vystavení potvrzení o trvání 

leasingu, 

- PUK na 3. osobu – předčasné ukončení na 3. osobu – klient má zájem předčasně 

smlouvu ukončit, ale na 3. osobu, ne na své jméno,  

- informace o odkupní faktuře – částka, kterou platí kaţdý klient při ukončení 

leasingové smlouvy, 

-  odklad splátek – klient má zájem splátky odloţit do budoucna,  

- změna data splatnosti – klient má zájem změnit datum splatnosti. 

2.3.2 Ceník prováděných poţadavků společnosti GE Money Auto 

Řešení některých poţadavků, prováděných společnosti GE Money Auto, s. r. o., je 

zpoplatněno. Sazebník poplatků je uveden v tabulce č. 2.1. a je platný jak pro fyzické, tak 

pro právnické osoby. [47] 
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Tab. č. 2.1.: Ceník požadavků platný od 1.1.2011 

Poloţka Leasing AUTOCredit  

Převod smlouvy 6000 Kč včetně DPH 6 000 Kč 

Změna data splatnosti 3000 Kč včetně DPH                                                                                                                           neprovádí se 

Odklad splátek 3000 Kč včetně DPH neprovádí se 

Vyjmutí pojištění CARDIF 1200 Kč včetně DPH 5 000 Kč 

Vyjmutí havarijního pojištění  1200 Kč včetně DPH                                                                                                                                   5 000 Kč 

Vyjmutí povinného ručení                                     neprovádí se 5 000 Kč 

Předčasné ukončení smlouvy kalkulace PUK dle VOP  kalkulace PUK dle VOP  

z toho administrativni poplatek 600 Kč včetně DPH součástí kalkulace 

Souhlas se změnou VIN a č. motoru 0 Kč 0 Kč 

Souhlas s výměnou registrační značky 0 Kč 0 Kč 

Souhlas s uţíváním vozidla 3. osobou 0 Kč 0 Kč 

Souhlas s montáţí taţného zařízení 0 Kč 0 Kč 

Souhlas s přestavbou na LPG 0 Kč 0 Kč 

Souhlas se změnou barvy vozidla 0 Kč 0 Kč 

Odeslání technického průkazu 250 Kč 250 Kč 

Povolení k prodeji vozdila neprovádí se 0 Kč 

Potvzení o trvání leasingu / úvěru 0 Kč 0 Kč 

Bezeškodný průběh                                                                    0 Kč neprovádí se 

 

Zdroj: [47] 

 

2.4 Marketingová komunikace společnosti GE Money Auto 

 Společnost GE Money Auto, s. r. o. vyuţívá pro komunikaci s klienty webové 

stránky, POS materiály a mediální kampaně. Jelikoţ mám diplomovou práci zaměřenou na 

klienty GE Money Auto, s. r. o., komunikace je zpracována pouze pro tuto společnost. [47] 

 

Internetové stránky 

 Společnost se zviditelňuje na webových stránkách www.gemoneyauto.cz a na 

portálu www.cars.cz, který se zabývá inzercí ojetých vozů. Prostřednictvím portálu se snaţí 

působit na potenciální zákazníky, kteří jiţ reálně zvaţují koupi nového nebo ojetého 

automobilu.  

 

 

 

http://www.gemoneyauto.cz/
http://www.cars.cz/
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POS materiály 

 Jedná se o bannery na plot, vlajky, materiály pro označení vystavených vozů, letáky 

s nabídkou GE Money Auta, s. r. o., visačky, stojánky na letáčky, plakáty, informační 

kostky, stojánky na palubní desku, letáčky do kapsy, informační kartičky. (Viz příloha č. 5).  

 

Mediální kampaně 

 Mediální kampaně bývají prováděny 2x do roka, a to na jaře a podzim. Komunikují 

speciální nabídky, které jsou pro dané období připraveny, např. benefit ke smlouvě ve formě 

navigace nebo DVD přehrávače. Obsah kampaně je prezentován formou kampaňových POS 

materiálů na dealerství a prostřednictvím nelinkové podpory, tedy prostřednictvím médií. 

Zde společnost vyuţívá především reklamy v televizi v kombinaci s tiskem (auto magazíny 

a deníky) a internetem.  

 Kampaně se společnost snaţí podpořit také na regionální úrovni, kdy ve spolupráci 

s vybranými auto dealery připravuje lokální akce s vyuţitím lokálních médií, např. společné 

inzeráty (nabídka GE Money Auto, s. r. o. a nabídka dealera v tištěných médiích).  

 

2.5 Charakteristika subjektů trhu společnosti GE Money Auto 

 Velmi důleţitou roli v kaţdé společnosti sehrávají mimo jiné zákazníci                      

a konkurence. Níţe jsou popsány tyto subjekty společnosti GE Money Auto, s. r. o.  

2.5.1 Zákazníci 

Hlavní pozornost kaţdé společnosti představují zákazníci, jelikoţ právě ti vytvářejí 

firmě zisk. Při marketingovém uvaţování se společnosti snaţí plnit potřeby a přání svých 

zákazníků za podmínky plnění cílů. Existuje mnoho přístupů k analýzám zákazníků. 

Společnost potřebuje nejprve určit, kdo je cílovým zákazníkem, co nakupuje, kde a kdy to 

nakupuje. Na základě zjištěných informací lze provádět hlubší analýzy potřeb zákazníků, 

jejich spokojenosti, vnímání atd.  

Cílová skupina společnosti GE Money Auto, s. r. o. není nijak výrazněji ohraničena. 

Jedná se o zákazníky, kteří uvaţují o pořízení ojetého, případně nového vozu, nemají však 

k dispozici potřebnou hotovost. Zákazníky lze definovat následovně: [47] 

- soukromé osoby, 

 muţi či ţeny, avšak primárně muţi; 
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 věková hranice 25 – 60 let; 

 střední příjmová skupina; 

 ekonomicky aktivní;  

 vzdělání střední či odborné; 

- fyzické osoby podnikatelé; 

- právnické osoby.  

2.5.2 Konkurence  

Konkurence představuje hrozbu kaţdé společnosti. Chce-li firma mít přehled o trhu    

a své zákazníky překvapovat, je nutno neustále monitorovat nabídku konkurenčních 

produktů a sluţeb a přizpůsobovat svou nabídku daným podmínkám.  

Jelikoţ se v diplomové práci zabývám analýzou poţadavků zákazníků GE Money 

Auto, s. r. o., konkurenci popisuji pouze pro tento sektor.       

Společnost GE Money Auto, s. r. o. se setkává s velkou konkurencí. Na českém trhu 

působí řada subjektů nabízejících financování vozidel. Mezi největší patří Essox, s. r. o.,  

S Autoleasing, a. s.,  Home Credit, a. s., ČSOB Leasing, a. s. a Škofin, s. r. o. 

Mezi další konkurenty lze zařadit bankovní a nebankovní instituce poskytující finance 

na úvěr vozidla a autobazary.  

 

Essox, s. r. o.  

Společnost Essox, s. r. o. se řadí mezi největší nebankovní společnosti zabývající se 

poskytováním úvěrových a leasingových sluţeb v České republice. Hlavní náplní je právě 

poskytování spotřebitelských úvěrů a leasingu na vozidla. Je dceřinou společnosti Komerční 

banky, a. s. Sídlí v Českých Budějovicích na Senováţném náměstí 231/7. Poskytuje jak 

úvěr, tak leasing pro právnické osoby a úvěr pro fyzické osoby na osobní a uţitkové vozy do 

3,5 tun. [23, 24] 

 

S Autoleasing, a. s. 

Společnost S Autoleasing, a. s. působí  na českém trhu od 1.10.2004. Sídlí na adrese 

Budějovická 1518/13B v Praze 4. Jedná se o specializovanou společnost poskytující sluţby 

finančního a operativního leasingu občanům, podnikatelským subjektům, neziskovým 

organizacím i velkým firmám. Je dceřinou společností České spořitelny, a. s. a členem 
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středoevropské Finanční skupiny Erste Bank Group, který svým partnerům i zákazníkům 

poskytuje kompletní servis na vysoké úrovni. [21, 22] 

 

Home Credit, a. s. 

Společnost Home Credit, a. s. byla zaloţena v roce 1977 a je jedním z předních 

poskytovatelů spotřebitelského financování v České Republice. Sídlí na adrese Moravské 

náměstí 249/8 v Brně. Od října roku 2008 nabízí financování nových i ojetých vozidel pro 

fyzické osoby, podnikatele a právnické osoby. Produkty společnosti Home Credit, a. s. jsou 

v současnosti k dispozici přibliţně na 300 obchodních místech na území celé České 

republiky. [25] 

 

ČSOB leasing, a. s.  

Sídlo společnosti ČSOB leasing, a. s. je v Praze 4, Na Pankráci 310/60. Od roku 2001 

je jedničkou českého leasingového trhu. Jde o 100 % dceřinou společnost ČSOB a člena 

mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC Group. Financuje všechny druhy 

dopravních prostředků, strojů a zařízení. [26] 

 

Škofin, s. r. o.  

Společnost Škofin, s. r. o. sídlí na ulici Pekařská 635/6 v Praze Jinonicích. Byla 

zaloţena v roce 1992 jako první leasingová společnost, která se zaměřuje na podporu 

prodeje konkrétních značek vozidel (Volkswagen, Seat, Audi a Škoda). Je povaţována za 

jednu z největších leasingových společnosti na českém trhu a je 100 % dceřinou společností 

Volkswagen Financial Services AG. Společnost Škofin, s. r. o. nabízí finanční leasing, 

operativní leasing a úvěr. Pro kaţdý tento produkt má nastavené speciální parametry pro 

kaţdou značku vozidel, které nabízí. [27] 

 

Podrobné zpracování konkurenčních produktů je uvedeno v příloze č. 6.  

 

2.6 Charakteristika makroprostředí 

Demografické prostředí  

Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji k 30.9.2010 činí 1 244 172, čímţ se 

dostává na pozici třetího nejlidnatějšího kraje v České republice. Hustota osídlení je 230
1
 

obyvatel na km
2
. Většina obyvatel Moravskoslezského kraje ţije ve městech nad 20 000 
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obyvatel. V krajské metropoli Ostravě ţije přes 306 000
1
 obyvatel, coţ představuje asi 

čtvrtinu obyvatel kraje. Mezi další velká města patří mimo jiné např. Frýdek – Místek, 

Havířov a Opava. V současnosti dochází k pozvolnému stárnutí populace, došlo 

k přirozenému úbytku obyvatel, jelikoţ je nízká porodnost nejen v Moravskoslezském kraji, 

ale rovněţ v celé republice. Co se týká věku dle pohlaví, muţů ve věku 0-14 let bylo 

v Moravskoslezském kraji 91 115, zatímco ţen pouze 86 822; ve věku 15-64 let 446 666 

muţů a ţen opět méně (437 126) a ve věkové hranici 65 let a více bylo méně muţů (73 216) 

a 112 428 ţen
2
. [28, 29] 

V posledních desíti letech se doprava a cestování vyvíjí v mnoha směrech. Zvyšuje 

se například vzdálenost ujetých kilometrů a roste počet aut na silnicích. Pouţívání osobních 

dopravních prostředků je ovlivněno věkem, pohlavím, místem ţivota a příjmy. V centrálním 

registrů řidičů bylo evidováno 6 290 727 vlastníků řidičského oprávnění. Řízení automobilu 

je moţné od dosaţení věku 18-ti let. Během roku 2010 bylo zaevidováno 75 522 dopravních 

nehod, při kterých došlo k usmrcení 753 lidí. Důvodem havárií bylo především špatné 

řízení. Zvýšil se počet řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu či jiných 

návykových látek. Od roku 2000 stoupl počet případů ze 45 na 109 v roce 2008. Kaţdý 11 

řidič, který způsobil dopravní nehodu v roce 2008, byl pod vlivem alkoholu. [32, 33, 34]   

 

Pozn.:
1
 Údaje jsou platné k 31.12.2010 

Pozn.:
2
 Údaje o počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji dle věku jsou platné k 31.12.2009 

 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí zahrnuje vlivy, které mají dopad na kupní sílu obyvatelstva     

a jejich výdaje. Ve značné míře tedy ovlivňuje spotřební a kupní chování subjektů na trhu    

a určuje celkové vyuţívání zdrojů. Ekonomické podmínky firem a jednotlivců ovlivňují 

velikost kupní síly. [7] 

Míra registrované nezaměstnanosti je na hodnotě 12,52 % k 31.1.2011, coţ 

představuje nárůst o 1,36 % oproti předchozímu měsíci. S rostoucí nezaměstnanosti klesá 

koupěschopná poptávka a můţe tedy klesat zájem o produkty a sluţby banky, jelikoţ lidé 

nebudou mít takový příjem, aby mohli půjčené finance splácet. [42] 

Průměrná míra inflace v roce 2010 dosáhla 1,5 %, oproti roku 2009 se tedy navýšila 

o půl procenta. Inflace představuje všeobecný růst cenové hladiny v čase. Postupné 



19 

 

navyšování cen můţe vést ke zvýšení zájmu o bankovní produkty, jelikoţ lidé budou mít 

potřebu vlastnit více volných finančních prostředků. [30]  

Hrubá mzda činila v roce 2010 za 1. -3. čtvrtletí 21.329,- Kč v Moravskoslezském 

kraji. S rostoucí mzdou se zvedá kupní síla obyvatelstva a spotřeba, coţ pro bankovní 

instituce můţe představovat na jedné straně hrozbu, protoţe obyvatelé mohou ztratit zájem   

o úvěry bank, ale na druhé straně se můţe zvednout atraktivita spořících produktů. [42] 

 

Legislativní prostředí 

Novinkou pro bankovní sektor je Zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb., 

který vstoupil v platnost 1.1.2011. Na jeho základě mají banky povinnost sdělovat klientům 

veškeré poplatky, úrokové sazby, roční procentuální sazbu nákladu, výši a počet splátek, 

celkovou výši spotřebitelského úvěru a také sankce pro případ odloţených plateb, které 

souvisí s poskytnutím úvěru. Platí pro úvěry od 5.000,- Kč do 1.880.000,- Kč a neplatí pro 

úvěry pro bytové účely zajištěné nemovitostí. Cílem tohoto zákona je tedy informovat 

spotřebitele o všech náleţitostech při sjednávání úvěrů, aby nedocházelo k pozdější 

nespokojenosti. Zákon také umoţňuje předčasné splacení úvěru a stanovuje limity 

příslušných poplatků a zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího 

podepsání. [36] 

Myslím si, ţe Zákon o spotřebitelském úvěru přinese pro zákazníky výhody, jelikoţ 

budou přesně znát „cenu úvěru“, se všemi poplatky, které daná půjčka skrývá. Zákazníci 

budou přesně vědět, kolik financí za daný úvěr přeplatí a budou-li s tímto souhlasit, potom 

nebude docházet k pozdějším stíţnostem.  

Dalším zákonem, jehoţ pravidla musí banky bezpochyby dodrţovat, je Zákon 

č.21/1992 Sb., o bankách. Tento zákon upravuje některé vztahy související se vznikem, 

podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České Republiky, včetně jejich působení 

mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních 

bank na území České republiky. [37] 

Zákon o České národní bance, č. 6/1993 Sb. s problematikou bank také úzce souvisí, 

jelikoţ Česká národní banka je ústřední bankou České republiky. Cílem České národní 

banky je péče o cenovou stabilitu. Podporuje hospodářskou politiku vlády, vydává 

bankovky a mince, určuje měnovou politiku a mimo jiné také řídí peněţní oběh, platební 

styk a zúčtování bank. [38] 
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Důleţitým zákonem pro bankovní instituce je Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním 

styku. Upravuje převody peněţních prostředků na území České republiky i v zahraničí, 

vznik a provozování platebních systémů, vydávání a uţívání elektronických platebních 

prostředků v jakékoliv měně a další. [39, 40] 

S problematikou bank souvisí také Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, 

který mimo jiné rozhoduje spory mezi osobami, které provádějí převody peněţních 

prostředků a jejich klienty. [41] 

 

Inovační prostředí 

Inovační prostředí přináší mnoţství změn v oblasti inovací do nových technologií. 

Posuny v inovacích jdou dnes mimořádně rychlé. Dochází ke zkracování cyklu trţní 

ţivotnosti výrobku na trhu. Díky zavádění nových technologií se zvyšuje produktivita práce, 

sniţují se náklady a roste konkurenceschopnost výrobků či firem. [7] 

 Banky by měly sledovat konkurenční výrobky a sluţby, jelikoţ při zavedení 

jednodušších postupů jiných bank jim klienti dají jistě přednost. Důleţitá je dostupnost 

výrobků a sluţeb. V případě, ţe si klient banky pořídí její produkt, očekává jednoduchost po 

celou dobu jeho uţívání.  

Trendem jsou elektronické výpisy, které klientovi šetří místo, nemusí skladovat 

mnoţství papírů, stačí se přihlásit do internet banky, kde má přehledný výpis. Některé 

banky nemají stále zavedenou komunikaci prostřednictvím mailu, coţ pro dnešní dobu není 

vyhovující. Naopak některé banky dokonce umoţňují klientovi komunikovat přes chatovou 

relaci, která je velmi pohodlná a šetří jejich čas. Komunikace se tak stává jednodušší            

a klienti jsou spokojení.  

 

Sociálně-kulturní prostředí 

Charakter spotřebního a nákupního chování ve velké míře ovlivňují právě faktory 

sociálně-kulturního prostředí, které se promítají v podobě poptávky, postoji k reklamě, 

výrobkům, firmě a motivaci ke spotřebě. Rovněţ roste vzdělání populace, s čímţ souvisí 

zvýšení příjmů a investičních schopností a touze po kvalitních produktech, sluţbách či 

komunikaci. Vztah jedinců a domácností k půjčkám a naopak spoření je ovlivněn 

charakterem osobnosti, vzděláním a příjmem. [7] 

České domácnosti na konci roku 2009 dluţily bankám téměř bilion korun. Tempo 

růstu výrazně brzdila krize, nicméně míra zadluţení neustále roste. Podle statistik Českého 
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statistického úřadu obyvatelé České republiky dluţili na konci roku 2009 bankám zhruba 

897 miliardy korun. Kromě toho si také půjčovali od ostatních poskytovatelů aktiv 

(leasingových společností a ostatních finančních zprostředkovatelů) přes 104 miliardy 

korun. [35] 

Na druhé straně se také lidé snaţí finance z různých důvodů spořit. Podle údajů 

České národní banky z května aţ října roku 2010 tři pětiny domácností pravidelně odkládají 

část příjmů jako rezervu. Zvyk odkládat si peníze stranou roste se vzděláním a příjmem. 

Dále bylo zjištěno, ţe téměř tři pětiny domácností si vytváří rezervy pro případ 

nepředvídatelných událostí a pro případ ztráty příjmu. [31]   

Téměř čtvrtina lidí se dostala do situace, kdy jejich příjmy nepokrývaly jejich ţivotní 

náklady. Častěji se jednalo o rozvedené jedince. V případě, ţe se lidé dostali do finanční 

tísně, nejčastěji omezili výdaje, nebo si půjčili od známých či rodiny. Přibliţně sedmina lidí 

během května aţ října roku 2010 nezaplatila včas splátku. Lidé, kterým se to stalo, tuto 

situaci řešili nejčastěji odloţením platby. [31] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY 

3.1 Definice CRM  

 „Customer Relationship Management je interaktivní proces, jehož cílem je dosažení 

optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb“. [5], str. 23. 

Optimum rovnováhy je určeno maximálním ziskem obou stran. Aby bylo dosaţeno tohoto 

optima, je zapotřebí vytvořit dlouhodobé partnerské vztahy se zákazníky. Dlouhodobá 

perspektivní spolupráce oběma stranám přináší významnou hodnotu vyjádřenou v penězích.  

 Také lze Customer Relationship Management chápat jako jádro obchodní strategie, 

která integruje interní procesy a funkce a externí sítě pro vytvoření a doručení hodnoty 

zacílené na zákazníky. [3] 

 Je potřeba zmínit, ţe zavedení CRM ve firmě se neobejde bez tří základních 

důleţitých aspektů: [5] 

- Nezbytnou podmínkou je změna myšlení všech zaměstnanců firmy. 

- Je třeba měřit dosaţenou úroveň procesu zaváděním principů CRM (zpětná vazba). 

- Nutnou potřebou je vyuţívání moderních nástrojů, čímţ se zajistí efektivní 

fungování vztahového marketingu.  

 Řízení vztahů se zákazníky je povaţováno jako jeden ze základních zdrojů 

konkurenceschopnosti podniků. Jedná se o oblast, do které většina řídících pracovníků 

investuje. [4] 

 

3.2 Přínosy CRM 

Řízení vztahů se zákazníky pomáhá společnosti při dosahování cílů v oblasti vztahů 

se zákazníky tím, ţe měří klíčové indikátory výkonnosti, které se získávají právě za pomocí 

CRM v rámci zákaznického ţivotního cyklu. Tímto se zvyšuje interní efektivnost a cílenost 

různých akcí, např. marketingových kampaní. [2]  

Implementací a vyuţitím CRM podnik získává výhody. Tyto výhody v konečném 

efektu přináší udrţení a zvyšování stávajícího zisku a obratu. CRM přináší přímo měřitelné 

výhody i efekty, které jsou znatelné aţ po určité době. Nicméně existují také přínosy, které 

se projeví ihned po zavedení CRM. Tyto přínosy jsou popsány níţe. [17] 
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Nerušený průběh obchodních procesů 

 Aplikace CRM vede k omezení problémů při zpracování obchodních procesů 

v marketingu, odbytu a sluţbách, a také mezi těmito úseky. Je to z důvodu existence 

jednotné databáze informací o zákaznících společnosti. Dalším pozitivním efektem je pokles 

nákladů na řízení procesů, které směřují k získávání zákazníků a vytváření vzájemných 

vazeb. [17] 

Individuální kontakty se zákazníky 

Není problém dosáhnout velkého počtu kontaktů se zákazníky nebo potenciálními 

zákazníky. Je moţné je získat prostřednictvím prostředků marketingové komunikace, jako je 

např. reklama v televizi, rozhlase či tisku. Důleţitým krokem je vytvořit z této masy 

kontaktů individuální vztahy, jejichţ cílem je uspokojit poţadavky a přání kaţdého 

konkrétního zákazníka. Pomocí nástrojů CRM, jako jsou např. call centra, prodej po 

telefonu, e-marketing nebo individuální webové stránky, je moţno přeměnit masové 

kontakty na individuální vztahy se zákazníky společnosti. [17]   

Více času na zákazníky 

Jedná se o dosaţení časových úspor ve stávajících podmínkách, nejde tedy o nárůst 

počtu zaměstnanců, kteří by měli pracovat na uspokojení zákazníkových přání. 

Prostřednictvím CRM společnost získává čas na zlepšení kvality vztahů se zákazníky. Je to 

díky zefektivnění průběhu procesů. Týká se to převáţně odbytu, jelikoţ ten by se měl 

věnovat spíše zákazníkům neţ vyřizování administrativy spojené s odbytem. Vztahy jsou 

zaloţeny na zásadě „mít na sebe čas“. [17] 

Odlišení se od konkurence 

 Implementací CRM se společnost můţe odlišit od konkurence, neboť podnik 

pouţívající CRM má lepší vztahy se zákazníky neţ podnik, který CRM nevyuţívá. Díky 

výrazného zlepšení vztahů se svými zákazníky je moţné se odlišit od konkurence. [17] 

Vylepšení image společnosti 

Jelikoţ díky CRM je společnost schopna uspokojovat individuální poţadavky svých 

zákazníků, lze tímto vylepšit image. Zákazníci jsou spokojeni a to vede k pozitivnímu 
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ohlasu na společnost, jelikoţ ji budou doporučovat svým známým, kteří budou chtít poté 

vyuţít jejich sluţeb. [17] 

Přístup k informacím v reálném čase 

Při pouţití CRM má management společnosti, marketing, odbyt i servis stále 

k dispozici veškeré potřebné informace, nezbytné k řízení kaţdodenního obchodování. Čím 

dříve jsou data dostupné, tím rychleji můţe management reagovat na změny na trhu. [17] 

Rychlé a spolehlivé předpovědi 

Díky CRM můţe vedení podniku, vedoucí pracovníci odbytu i vedoucí pracovních 

skupin získat jediným stisknutím tlačítka spolehlivou předpověď budoucího vývoje. Systém 

je schopen všechny změny okamţitě zaznamenat a předat informace všem oprávněným 

pracovníkům. [17] 

Komunikace mezi odbytem, službami a marketingem 

Vyuţitím CRM se zkvalitňuje komunikace mezi odbytem, sluţbami a marketingem. 

Můţe se např. jednat o zřízení přístupu do společné databáze, která zahrnuje celý ţivotní 

cyklus zákazníka. Členění zákazníků prováděné marketingem se můţe stát základem 

úspěšné práce odbytu. [17] 

 

Růst efektivity týmové spolupráce 

Zavedením procesů a technologií spojených se CRM lze pozorovat prudký nárůst 

efektivity práce uvnitř kaţdého týmu. Díky návratnosti e-mailových dotazníků, jsou získané 

informace okamţitě k dispozici v odbytu, kde jsou vyuţity při plánování dalších prodejních 

akcí. CRM zde tedy vede k rapidnímu urychlení průběhu obchodních procesů, a tím přispívá 

k růstu efektivity. [17] 

 

Zvyšování motivace pracovníků 

Podnik vyuţívající CRM má velký náskok oproti konkurenci, jelikoţ pracovníci mají 

velmi usnadněnou práci, neboť neztrácí čas zdlouhavým papírováním a rozesíláním mailů. 

Tímto dochází k podpoře odbytu, který není zatíţen administrativou. Další pozitivní 

stránkou, vyplývající z implementace CRM je poskytování podpory kaţdodenní práce 
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zaměstnanců, takţe je práce pro ně zajímavá a baví je. Takto CRM zvyšuje spokojenost 

zaměstnanců společnosti, projevující se nízkou fluktuaci. [17] 

 

3.3 Strategie CRM   

Cílem marketingové strategie CRM je vytvoření vyšší hodnoty pro zákazníky 

prostřednictvím individuální péče o kaţdého jednotlivého zákazníka. Lze toho dosáhnout 

formou individuální komunikace, zvláštních sluţeb, přizpůsobeného produktu a zvláštních 

cenových nabídek. Pro customer ralationship management je nezbytné vynakládat vyšší 

úroveň marketingového úsilí a marketingových výdajů. Je podstatné, aby toto mimořádné 

marketingové úsilí vedlo k vyšší výkonnosti podniku. [10] 

Strategie se zabývá tím, jak pro podnik získat zákazníky na dlouhou dobu. Zjišťuje 

se, nakolik strategie pomáhá podniku přitáhnout zdroje zákazníků. Investice do vztahu se 

zákazníky jsou vynakládány v naději na jejich návrat. [9] 

Úkolem strategie CRM je stanovit základní preferované kontakty se zákazníkem, 

definovat typ koncového zákazníka, rozhodnout se, jak bude firma bránit odchodu cenných 

zákazníků a stanovit cílové obsazení trhu. [16]  

3.3.1 Typy strategií CRM  

 "V posledních patnácti letech se začaly uplatňovat tři typy strategie CRM, a to 

nejdříve strategie masové personalizace, posléze strategie masové customizace a potom 

strategie diferencované customizace.“ [10] 

 

Strategie masové personalizace 

Zákazníci se zde rozpoznávají podle jména a adresy nebo podle předchozího 

nákupního chování. Na základě těchto informací se zpracovává systém individuální 

marketingové komunikace s cílovými zákazníky. Díky tomuto má zákazník pocit, ţe je o něj 

individuálně pečováno, přestoţe jsou mu nabízeny standardní produkty. Tuto strategii 

uplatňují bankovní instituce, zásilkové obchody a firmy, zabývající se prodejem. [10] 

 

Strategie masové customizace 

Někteří zákazníci jsou ochotni zaplatit více za to, ţe dostanou něco zvláštního navíc. 

Úkolem této strategie je rozpoznat tyto zákazníky a nechat je spoluvytvářet produkt, dle 
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jejich individuálních potřeb, ovšem ze standardní sortimentní nabídky. Strategie masové 

customizace uplatňují např. výrobci nábytku na stavebnicovém principu. [10] 

 

Strategie diferencované customizace 

Při uplatnění strategie diferencované customizace je individualizován celý 

marketingový mix. Jednotlivým zákazníkům jsou „šity na míru“ jak produkty, tak výrobky 

či sluţby, tak způsob distribuce i komunikace. Hodnota pro zákazníka je vytvářena 

zákazníkem a firmou společně. Tuto strategii uplatňují firmy operující na B2B trzích 

k průmyslovým kupujícím, ale i výrobní firmy vyrábějící spotřební zboţí, a to ke svým 

distributorům a prodejním mezičlánkům. [10] 

3.3.2 Volba strategie CRM v závislosti na hodnotě zákazníka pro podnik 

Rozhodnutí, nakolik se jednotlivým cílovým trhům věnovat, usnadní společnosti 

segmentace trhu. Nezbytné je zákazníky rozdělit podle jejich přínosu za rok a celoţivotní 

hodnoty pro podnik (hodnoty, za celou dobu budoucí spolupráce se zákazníky). Na základě 

tohoto rozdělení lze získat čtyři hodnotové segmenty zákazníků: [10] 

- Nejhodnotnější zákazníci s vysokým běţným přínosem i vysokou celoţivotní 

hodnotou pro podnik, pro které je vhodná strategie diferencované customizace. 

- Zákazníci s největším potenciálem růstu s niţším běţným přínosem, ale vysokou 

celoţivotní hodnotou, pro které je vhodná strategie diferencované customizace. Tito 

zákazníci představují pro marketing největší výzvu. 

- Hodnotový segment zákazníků se zajímavým běţným přínosem, ale s niţší 

celoţivotní hodnotou. Zde se rýsuje jako vhodná strategie castomizace nebo masové 

personalizace. 

- Segment zákazníků s nízkým běţným přínosem i celoţivotní hodnotou, pro které je 

vhodná strategie masové personalizace nebo nediferencované cílení na tento 

hodnotový segment trhu.  
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Obr. č. 3.1.: Volba strategie CRM v závislosti na běžném přínosu a celoživotní hodnotě  

zákazníků pro podnik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [10] 

 

3.4 Fáze vztahu se zákazníky 

3.4.1 Navázání vztahu se zákazníky 

 Navázání vztahu je fází, ve které se sjednávají dohody a podepisují smlouvy. 

Dohody mohou vznikat také neformálně, např. kdyţ vrátný v restauraci pozdraví zákazníka 

pokývnutím hlavy. Často se dohody uzavírají formou psaných smluv, jako je tomu třeba u 

dohod pojištění. Svým obsahem bývají tyto smlouvy velmi specifické a podrobné.  

 Zákazník si můţe sám zvolit, se kterou společností se rozhodne navázat vztah. 

Realizací vztahu získává jistotu a sniţuje svá rizika. Navázání vztahu se zákazníkem je 

velmi důleţité, protoţe je-li vztah navázán dobře, vede to k zajištění pozdějších potřeb 

společnosti. Spokojený zákazník bude i později ochotně odpovídat na dotazy společnosti, 

které jsou velmi cenné pro zjišťování zpětné vazby. [12] 

 

Nástroje vytváření vztahů se zákazníky  

 Podstatným momentem při získávání zákazníků je rozpoznání vhodných skupin        

a nalezení efektivního způsobu, jak se k nim přiblíţit. Jednou z moţností, jak získat 

potenciální zákazníky, je přesvědčit stávající zákazníky, aby hovořili kladně o společnosti. 
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Nejefektivnějším způsobem komunikace s dalšími moţnými zákazníky je kladná ústní 

reklama prováděna stávajícími zákazníky.  

Společnost, usilující o nové vztahy se zákazníky, hledá způsob, jak přimět 

zákazníka, aby nový vztah vyzkoušel. Zákazník většinou postupuje ve vztahu opatrně, je 

málokdy ochoten ihned do vztahu výrazněji investovat. Často váhá udělat rozhodnutí, pokud 

se mu společnost snaţí přiblíţit v rámci příliš vyčerpávajících vztahů.  

Na začátku rozvoje nového vztahu je nejpodstatnější zvládnout první setkání. 

Zákazník si potřebuje být jistý, ţe si vybral správnou společnost. Velmi důleţité je, aby 

zákazník průběţně dostával pozitivní podporu a cítil, ţe má vztah pro něj cenu. 

Maximalizace hodnoty vztahu nastává tehdy, byl-li zvolen „správný zákazník pro správnou 

strategii trhu“. Pro společnost je důleţité zjištění nákladů, které je třeba investovat při 

začátku nového vztahu. [15] 

3.4.2 Rozvíjení vztahu 

 V průběhu rozvíjení vztahů dochází obvykle k výraznému růstu hodnoty vztahu. Pro 

udrţení zákazníků je nezbytné poskytovat jim finanční a společenské výhody. [6] 

 

Finanční výhody 

Společnost můţe nabídnout svým zákazníkům dvě finanční výhody: frekvenční 

programy a klubové marketingové programy. Co se týče věrnostních programů, ty jsou 

určeny k poskytování odměn pro zákazníky, kteří nakupují často a ve velkých mnoţstvích. 

Věrnostní programy jsou pokládány za způsob vytváření dlouhodobé věrnosti zákazníků.  

Jde-li o klubové programy, tyto se nabízejí zákazníkům, kteří mají největší podíl na 

obchodech firmy. [6] 

 

Společenské výhody  

Jedná se o upevňování vzájemných vazeb se zákazníky tím, ţe společnost vytvoří 

k zákazníkům individuální vztahy. Lze říci, ţe společnost mění své zákazníky v klienty. 

Zákazníci mohou být pro společnost bezejmenní, zatímco klienti nikoli. Zákazníci jsou 

obsluhování jako součást většího segmentu, klienti jsou obsluhováni individuálně.  

Zákazníci mohou být obsluhováni kýmkoli, kdo je zrovna k dispozici, klienti jsou 

obsluhováni vţdy stejným odborníkem, který je má dlouhodobě na starosti. [6] 
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 Délka trvání vztahu je ovlivněna jeho pevností. Pevný vztah vydrţí i menší 

problémy. „Čím větší místo v zákazníkově mysli, srdci a peněžence může společnost získat, 

tím je vztah obvykle pevnější.“ [15], str. 82. Nejdůleţitějším faktorem, ovlivňujícím pevnost 

vztahu, je spokojenost zákazníka.  

 Zákazník si vytváří představu o hodnotě vztahu tím, ţe hodnotí kvalitu ve vztahu 

k úsilí, které musí vynaloţit, aby ji získal. Je moţné, ţe se zákazník spokojí i s horší 

kvalitou, protoţe ji dostává s menším úsilím. A naopak, zákazník, který dostává sluţbu 

vysoké kvality, můţe být nespokojen, protoţe cítí, ţe úsilí, které musí vynaloţit je příliš 

velké, neţ aby mu to stálo za to. [15] 

 Pomocí funkce kvality je moţno vyjádřit spojení mezi kvalitou a spokojeností 

zákazníka. Níţe jsou uvedeny čtyři základní typy vztahů mezi spokojenosti a kvalitou: [15] 

- Zásadní faktory – v tomto případě je vztah mezi kvalitou a spokojenosti zákazníka 

lineární, tzn., ţe zlepšení kvality vede k přímému zlepšení spokojenosti zákazníka     

a naopak.  

- Hygienické faktory – zde zlepšení kvality neovlivní spokojenost zákazníka 

v pozitivním smyslu, ale kvalita pod určitou úrovní znamená výrazný pokles jeho 

spokojenosti. Musí být dosaţena určitá úroveň kvality, ale poté uţ nejsou další 

investice do ní nutné. 

- Bezvýznamné faktory – jde o faktory, u kterých sníţení nebo zvýšení kvality nijak 

neovlivní celkový dojem zákazníka a jeho spokojenost.  

- Profilové faktory – tyto faktory odlišují společnost od průměrné úrovně a od 

konkurence. Platí, ţe lepší kvalita můţe zlepšit celkový dojem zákazníka a jeho 

spokojenost, zatímco nepatrný pokles kvality toto vůbec neovlivní.  
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Obr. č. 3.2.: Stanovení funkce kvality  

 

 
Zdroj: [15] 

3.4.3 Ukončení vztahu  

 Kaţdý vztah se zákazníkem jednou skončí. Ukončení vztahu má většinou nějaký 

důvod. Jedním můţe být například skutečnost, ţe zákazník nemá zájem pokračovat ve 

vztahu a najde si jinou společnost. Vztah také můţe skončit z iniciativy společnosti.  

Při řízení fáze ukončení vztahu jsou činnosti na úrovni zákaznické základny zejména 

mechanismem pro fungování zpětné vazby, které by umoţnily získávat přehled o situaci 

zákaznických skupin. Na konci kaţdého vztahu se zákazníkem by se měla zjišťovat zpětná 

vazba, a to zejména kvůli informacím o důvodech jeho ukončení a zajištění „elegantního 

odchodu“. [15] 

 

3.5 Call centrum 

 Úkolem call centra je zajišťování péče o zákazníky. V dnešní době je samozřejmostí, 

ţe také malé firmy zřizují call centra, aby usnadnily zákazníkům přístup k informacím.  

Agentury, zaměřené na poskytování profesionálních telemarketingových sluţeb se v  České 

republice začaly objevovat  v roce 1993. Většinou šlo o doplňkovou aktivitu k jiné 

marketingové činnosti. V roce 1996 se objevila systémová řešení, na jejimţ základě začala 

vznikat první call centra. [14] 

Call centrum bývá označováno jako organizační jednotka, slouţící k hromadnému 

zpracování všech hovorů, e-mailů, faxů nebo dopisů. V případě, ţe má společnost zájem 
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poskytovat zákazníkům komfortní sluţby, potom se call centrum stává nezbytou součástí 

firmy. [13] 

 Úloha call centra v rámci firmy vychází ze zákaznické strategie a určuje jeho vnitřní 

strukturu. Kvalita call centra souvisí se začleněním a vzájemným propojením 

komunikačních nástrojů do systému komunikace se zákazníky. Nezáleţí na počtu 

komunikačních nástrojů. [14] 

 Je nutné rozlišovat pojmy interní a externí call centrum. Interní call centrum je 

součástí společnosti. Převáţně se orientuje na příchozí hovory. Zaměstnanci interního call 

centra velmi dobře znají sortiment nabízených produktů a sluţeb, pracují s interními 

systémy a mají zpětnou vazbu na ostatní pracovníky. Externí call centrum je provozováno 

na základě smlouvy jinou společností. Vystupuje jménem firmy, která si jej najala. Sluţby 

jsou poskytovány několika společnostem najednou. [13] 

3.5.1 Základní pilíře call centra 

 Mezi základní pilíře call centra lze zařadit pracovníky, technické vybavení a také 

organizaci. [14] 

 

Pracovníci  

V minulosti při budování call center byl kladen důraz především na technologie        

a provoz. Nyní jsou v popředí zájmu ve většině společností lidé, jelikoţ představují největší 

konkurenční výhodu. [14] 

 

Technické vybavení  

 Mezi technické vybavení v rámci call cenra patří telekomunikační přístup, hlasový 

systém, technologie, interní informační systémy, software pro plánování směn operátorů, 

nahrávací zařízení, zákaznické systémy a monitoring. [14] 

 

Organizace 

 Velmi důleţitou záleţitostí v organizaci call centra je slednocení procesů tak, aby 

naplňovaly dané cíle. Pro jejich dosaţení je nezbytná práce zkušeného manaţera, který 

procesy průběţně optimalizuje. [14] 
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3.5.2    Integrace call centra do organizační struktury firmy 

Většina firem si klade otázku, jakým způsobem efektivně komunikovat se svými 

zákazníky. Jedním z moţných způsobů komunikace je zřízení call center, pro něţ je 

charakteristické: [14] 

- zlepšení celkové image firmy a zefektivnění komunikace,  

- nárust počtu zákazníků, kteří mohou vyuţívat pro komunikaci se společností různé 

prostředky, např. telefon, e-maily, SMS či klasická pošta,  

- eliminace pozdních odpovědí, firmy mohou rychleji a pruţněji reagovat na podněty 

zákazníků,  

- moţnost zákazníky cíleně oslovovat s nabízenými produkty, moţnost zvyšovat 

loajalitu zákazníků a získávat zpětnou vazbu,  

- centralizace komunikace, operátoři mohou být zaškoleni k dodrţování standardů 

společnosti v telefonním či e-mailovém styku, 

- získání kontroly nad procesem komunikace, jelikoţ veškerá komunikace je 

zaznamenávána, moţnost provádět analázy a zdokonalovat poskytované sluţby. 

3.5.3 Faktory určující roli call centra 

Mezi nejdůleţitější faktory, jeţ určují roli call centra v rámci firmy, patří: [14] 

- aktivity, jeţ budou call centrem zabezpečovány (odbavování zákazníků, příchozí, 

odchozí telefonáty, technická podpora, dispečink, vymáhání pohledávek, retence),  

- segmenty zákazníků, které bude call centrum obsluhovat, 

- odpovídající úroveň poskytovaných sluţeb klientům,  

- vztah call centra a dalších zákaznických kanálů,  

- organizační a procesní rozhraní napříč call centra a zbytkem firmy.  

3.5.4 Firemní kultura v call centru 

Nutností při integrování call centra do organizační struktury firmy, je zajištění 

jednotné firemní kultury celé společnosti. Call centrum bývá v průběhu trvání obchodního 

vztahu jediným či důleţitým způsobem komunikace a v mnoha případech prvním bliţším 

kontaktem potenciálního zákazníka s firmou. Zákazník převádí zkušenosti, které získal 

z kontaktu na call centru na celou společnost, proto je call centrum povaţováno za 

nejpodstatnější komunikační nástroj se zákazníky.  
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Firemní kultura musí být promýšleně promítána do všech činností call centra. Mezi 

zmiňované činnosti lze zařadit organizaci hlasového systému, úvodní představení operátora, 

vedení a profesionální průběh hovoru, shrnutí a zakončení hovoru a přesné provedení 

činností, dohodnutých v průběhu hovoru (změny ve smlouvě, poštovní zásilky, aj.). 

Postavení operátora je mimořádně důleţité v tomto procesu, jelikoţ jeho jednání 

můţe výrazně ovlivit postoj zákazníka ke společnosti a jeho loajalitu. [14] 

3.5.5 Call centrum a lidé 

Struktura jednotlivých call center můţe být zcela odlišná. Kaţdá společnost zvolí 

jinou strukturu, na základě počtu zaměstnanců a svého zaměření. [14] 

 Obr. č. 3.3.: Ukázka personálního obsazení velkého call centra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [14] 

 

Jde o ukázku struktury velkého interního call centra, ve kterém je zaměstnáno asi 

300 lidí. Odvětví, ve kterém se společnost pohybuje a typ nabízených sluţeb ovlivňuje 

organizační strukturu. Nejvíce se objevují tyto pozice: vedoucí pozice, zaměstnanci či 

odborné pozice a další funkce. Vedoucí pozice zaujímají manaţeři call center a vedoucí 

týmu. Zaměstnanecké či odborné pozice obsazují operátoři, supervizoři, počítačoví 
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odborníci a odborníci na telekomunikační techniku. Mezi další funkce patří např. weboví 

operátoři, pracovníci pro další zpracování objednávek (back office) a trenéři. [14]  

 

Telefonní operátoři (agenti, telefonní bankéři, specialisté) 

Asistenti zaujímají přední pozici při komunikaci se zákazníky, jelikoţ většina z nich 

se s nimi setkává při telefonickém kontaktu. Klienti většinou posuzují celou firmu dle jejich 

jednání. V kaţdé společnosti mají samozřejmě výhradní postavení generální a výkonní 

ředitelé a manaţeři, avšak zákazníci se s nimi téměř nesetkávají. Role telefonních bankéřů je 

naprosto nezastupitelná při vytváření pohledu zákazníka o dané firmě.  

V rámci společnosti je však v hojné míře práce asistentů podceňována a oceňování 

rovněţ není přiměřené dané práci. Přitom osobní vlastnosti a poţadavky na kvalifikační 

předpoklady budoucího zaměstnance call centra se stále zvyšují. Činnost asistentů bývá 

srovnávána s činností bývalých telefonistů, coţ je typické pro interní call centra.  

Práce univerzálních operátorů je zaměřena na poskytování všeobecných informací či 

provádění transakcí, zatímco specialisté řeší velmi sloţitou problematiku a výhradně 

odborné dotazy klientů.   

Specifické činnosti, jako jsou např. retention call, práce s VIP zákazníky nebo 

vymáhání pohledávek jsou náročné, a proto je zapotřebí, aby takové hovory prováděli 

zkušení operátoři, kteří umí s klienty jednat na profesionální úrovni. 

Zaměstnání telefonního operátora je určeno výhradně pro mladé lidi. V současnosti 

činí věkový průměr asistentů 22 let. Bývá dobrým začátkem do profesního ţivota, jiţ 

několik velmi úspěšných manaţerů začalo svou kariéru právě v call centru. Pro studenty je 

role operátora dobrou brigádou, při níţ získají praxi, cenné zkušenosti a přivydělají si 

v průběhu studia. Studenti, kteří si pozici asistenta měli moţnost vyzkoušet, uvádí, ţe tato 

práce přispěla k rozvoji jejich komunikačních dovedností, naučili se jednat se zákazníky, 

pouţívat nejrůznější systémy a seznámili se s reálným pracovním ţivotem ve firmě. 

 V příloze č. 7 je uvedena tabulka, která popisuje, jaký člověk můţe být 

profesionálním operátorem, jaké by měl mít pracovní dovednosti a jaký by měl být jeho 

osobní profil. [14]  

 

Střední management – teamleadři, supervizoři 

Pro střední management není nastavena jednotná terminologie. Vedoucí týmů 

operátorů někdy bývá ve společnostech nazýván jako teamleader a zodpovídá za 
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zabezpečení hladkého chodu provozu servisní linky. Pro dobrý výkon této pozice je 

nezbytností mít zkušenosti s vedením týmu, znalost práce s výpočetní technikou, dobrý 

všeobecný přehled a schopnost týmové práce. 

Náplní práce teamleadera je zajišťování kaţdodenní činnosti chodu call centra. 

Přiděluje úkoly, prezentuje nové informace, dohlíţí na plnění plánů, podává hlášení svému 

nadřízenému, koučuje své podřízené a další. Při vykonávání práce teamleadera jsou důleţité 

zejména tyto charakteristiky: osobnost, manaţerské schopnosti, práce pod časovým tlakem, 

přístup k práci, přirozená autorita, přijetí firemních hodnot a samozřejmě kreativita.   

Specialista, jehoţ úkolem je poskytování zpětné vazby a hodnocení kvality hovorů 

bývá nazýván nejčastěji supervizor. Po získaných zkušenostech se můţe ze supervizora stát 

kouč jednotlivých týmů.  

Ve velkých společnostech bývají vytvářeny specializované týmy nezávislých 

supervizorů, kteří se zabývají prováděním off-line náslechů, sledováním kvality telefonních 

hovorů, úrovně písemné komunikace a stanovením individuálního pořadí úspěšnosti 

jednotlivých týmů i jedinců. V případě, ţe je supervizor spojovacím článkem mezi vedením 

a operátorem, nositelem změn, pomocnou rukou operátora a trenérem, potom se stává 

výhrou pro vedení call centra. [14] 

 

Vedení call centra: ředitel, manažer, vedoucí  

Předpokladem pro manaţerskou pozici je mít dlouhodobé zkušenosti s řízením 

společnosti, schopnost vedení týmu, dobré znalosti výpočetní techniky, motivační 

dovednosti a např. zkušenosti s řízením projektů. Manaţerská práce je velmi různorodá, 

někdy můţe manaţer v call centru vést 300 lidí, jindy se jedná o řízení např. 5 zaměstnanců, 

kteří pracují na projektu. Ve většině velkých call center bývají ve vedení kompetentní 

manaţeři, kteří zaujímají vysokou pozici. Dobře zvládají svou práci, stále se zdokonalují, 

vzájemně se obohacují na zahraničních stáţích a konferencích. Hlavním úkolem manaţerů 

je plánování, organizování, vedení lidí a kontrola. 

Aby mohl manaţer správně rozhodovat a plánovat rozvoj call centra do budoucna, 

musí mít celkový přehled o jeho chodu. Vedení call centra povaţuje většina manaţerů za 

výzvu. Jedná se o velmi tvrdou práci, při které je nutno neustále pruţně reagovat na 

poţadavky společnosti, a také sledovat rozvoj odvětví nejen v České republice ale rovněţ 

v zahraničí. [14] 
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3.6 Telemarketing 

„Marketing po telefonu neboli telemarketing představuje přímý prodej zákazníkům 

pomocí telefonu.“ [7], str. 936.  

Jedná se tedy o cílenou komunikaci vyuţívající telefon, zaměřenou na nalezení, 

získání a rozvíjení vztahů se zákazníky a umoţňující měřitelnost této aktivity [11] 

 Telemarketing bývá lidmi chápán různě. Někteří ho vnímají jako termín pouze pro 

nabídkové, prodejní telefonáty, jiní jako komplex aktivních (odchozích) a pasivních 

(příchozích) hovorů. „Výstižnější pojetí představuje celkový souhrn veškerých telefonických 

hovorů, tedy jak odchozích, tak i příchozích.“ [14], str. 62. V dnešní době společnosti kaţdý 

hovor povaţují za prodejní, a tudíţ učí své operátory nabízet produkty i u příchozích 

hovorů. 

Z telemarketingu se stal velmi významný marketingový nástroj. Hovory se dají pouţít 

pro testování, výzkum, budování databází nebo také jako pokračování vztahu po uzavření 

obchodu, případně jako součást motivačního programu či programu péče o zákazníka. [7] 

3.6.1 Výhody a nevýhody telemarketingu 

Výhody telemarketingu 

Největší výhodou telemarketingu je vysoká míra účinnosti. Zprostředkovává 

bezprostřední kontakt dvou osob, které vedou dialog. Výhodou je, ţe klient nemusí nikam 

chodit, čímţ odpadá bariéra vzdálenosti. Ihned můţe reagovat na nabídku a případně se 

dotázat na vše potřebné. Na druhé straně operátor můţe reagovat argumenty. Komunikace 

prostřednictvím telefonu je flexibilní, rychlá, jednoduchá, příjemná a moţná odkudkoli. 

Umoţňuje rychle sdělení a také získání odpovědí. [13] 

 

Nevýhody telemarketingu 

Za nevýhodu se povaţuje skutečnost, ţe náklady na získání zákazníka převyšují 

náklady u direct mailu. Zároveň spotřebitel nemá moţnost zboţí vidět, proto je prodej 

obtíţnější. Operátor má k dispozici jediný nástroj, svůj hlas. Navíc stále roste počet 

telemarketingových společností a pro některé spotřebitele je tato forma oslovení nepříjemná, 

dokonce obtěţující. [13]  
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3.6.2 Aktivní a pasivní telemarketing 

Telemarketing lze rozdělit na aktivní a pasivní. Rozdíly mezi nimi jsou uvedeny 

níţe.  

Pasivní telemarketing 

Výraz pasivní telemarketing znamená, ţe zákazník reaguje na předchozí 

komunikační aktivity firmy, ať uţ se jedná např. o reklamu v televizi nebo nabídku zaslanou 

poštou. Zákazník tedy zavolá sám na uvedené telefonní číslo a kontaktuje call centrum nebo 

zadavatelem pověřenou externí agenturu. [11] 

 Ve skutečnosti tyto hovory ale vůbec nepatří k pasivním. „Ani operátoři pasivně 

nesedí a nečekají, až jim někdo zavolá, natož aby mu pasivně sdělovali žádané informace.“ 

[14], str. 62. Pasivní telemarketing lze nazvat marketingem reaktivním, který říká, ţe 

operátor reaguje na podnět, dotaz či ţádost klienta.  

Pasivní telemarketing můţe být velmi účinným nástrojem pro zajištění spokojenosti 

volajícího. [13] 

 Klasický příchozí hovor se skládá ze dvou základních částí. První, úvodní část je 

zaměřena na zjištění, z jakého důvodu zákazník volá. Druhá část je určena na reakce 

operátora, zodpovídání dotazů, poskytování informací, zkrátka se řeší daná situace. [14]  
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Obr. č. 3.4.: Schéma hovoru v pasivním telemarketingu 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Zdroj: [14] 

Aktivní telemarketing 

 Aktivní telemarketing spočívá v telefonickém oslovování spotřebitelů nebo firem, 

přičemţ iniciativa vychází ze společnosti. Důvodem kontaktu bývá velmi často nabídka 

obchodního charakteru. Pokud operátoři aktivně oslovují klienty, jedná se jiţ o předem 

segmentovanou skupinu zákazníků. V některých případech také operátoři sjednávají 

schůzky nebo přímo uzavírají objednávky. [13] 

Také v případě internetových call center jsou zákazníci přesměrováni k operátorovi, 

který je schopen kvalifikovaně odpovídat na dotazy. [11] 

Aktivní telemarketing můţe být velmi úspěšným prodejním kanálem, úspěšným 

nástrojem pro follow-up komunikaci, funkční podporou pro manaţery prodeje nebo rychlým 

nástrojem pro realizaci marketingových průzkumů. [13] 

 V posledních letech došlo k velkému rozvoji aktivního prodeje po telefonu. Spousta 

firem vyuţívají výhody této sluţby zákazníkům prostřednictvím externích nebo interních 

call center jiţ několik let. Zákazníci si na takový způsob nabídky postupně zvykají. [14]  
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Obr. č. 3.5.: Schéma hovoru v aktivním telemarketingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [14] 

3.6.3 Struktura telefonického rozhovoru 

Profesionální rozhovor se zákazníkem má svá pravidla, standarty a rituály. Jedná se 

o přesně cílenou a řízenou komunikaci. Dodrţováním těchto pravidel operátor rozhovor 

vede a řídí tak, jak potřebuje, urychluje a zefektivňuje mnoţství předávaných informací. 

Neznamená to však, ţe kaţdý hovor musí být veden naprosto stejně, ţe je operátor povinen 

ptát se stejným způsobem. V tomto případě by nejspíše vyčerpal nejdříve sebe a posléze 

také zákazníka. Kreativita, empatie a znalost produktů v kombinaci s osobností operátora 

vytvářejí předpoklady k dokonalému zvládnutí všech hovorů. [14]   

  Rozhovor by měl být veden na dvou rovinách, a to věcné a vztahové. 

Prostřednictvím věcné roviny komunikace dochází k zachycení a zpracovávání informací. 

Rovina vztahová poskytuje informace o tom, jak se při rozvoru cítíme, nakolik si váţíme 

partnera a jak moc nás diskutovaná problematika zajímá. Získáváme i předáváme takto 

spoustu dalších signálů o našem i zákazníkově rozpoloţení. V případě, ţe se podaří navodit 
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atmosféru důvěry, lze tímto vybudovat věrnost zákazníka k firmě a jeho zájem uzavírat další 

dohody. [14] 

Běţný telefonický rozhovor by měl mít délku maximálně čtyři aţ šest minut. 

Příčinami příliš dlouhého rozhovoru můţe být neznalost cíle hovoru, chybějící struktura 

hovoru, nesystematický postup, zbytečné opakování informací či nedorozumění. [1] 

3.6.4 Specifické formy telefonických hovorů 

Existují čtyři druhy specifických forem telefonických hovorů, a to: welcome calls, 

follow-up hovory, retention calls a krizové hovory.  

 

Welcome calls 

Welcome calls hovory jsou prováděny za účelem přivítání zákazníka ve společnosti 

a  seznámení ho s nejdůleţitějšími body budoucí spolupráce. Díky těmto hovorům si klient 

utváří o celé společnosti obrázek, proto by měly být vedeny s velkou profesionalitou. V této 

fázi se buduje vztah mezi klientem a firmou. Tyto hovory se často vyuţívají v bankách, kde 

operátoři vítají klienty při zřízení nové sluţby a seznamují ho např. s aktivací nové karty, 

s moţnými způsoby placení apod. [14]  

 

Follow-up hovory 

Firmy, které realizují follow-up hovory, se zaměřují na prohlubování vztahu se 

svými klienty. Úkolem takového hovoru je poděkovat klientovi za to, ţe si vybral sluţby 

nebo produkt společnosti a zeptat se, zda je vše v pořádku, popřípadě, jestli klient potřebuje 

s něčím poradit. V závěru bývá zvykem popřát klientovi hodně úspěchů a spokojenosti při 

vyuţívání sluţeb. Follow-up hovory nejsou vhodné pro všechny segmenty trhu a v českých 

společnostech nejsou příliš frekventované. [14]  

 

Retention calls 

Cílem retenčních hovorů je vrátit klienta zpět do firmy nebo jej přesvědčit, aby vztah 

neukončoval. Jde o snahu firmy, aby klienta tedy získala zpět nebo alespoň zjistila důvody 

jeho odchodu. Při realizaci retention calls se operátor musí připravit na častá odmítnutí 

nabídky k návratu a také na nadávky nebo opakování důvodů, kvůli nimţ od společnosti 

klient odchází. Na retenční hovory se nejvíce zaměřují mobilní operátoři a pojišťovny. [14] 
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Krizové hovory 

Krizové hovory se týkají klientů, kteří se dostali do závaţné ţivotní situace. Jedná se 

například o onemocnění dítěte, odcizení auta, nehodu apod. Tito klienti jsou ve stresové 

situaci a je potřeba si uvědomit, ţe společnost vnímají jako záchranu, obrací se na ni 

s důvěrou v to, ţe jim pomůţe. Operátoři by měli mít představu, co se v těchto okamţicích 

s klientem děje, co proţívá, jaké podoby jeho stresová reakce můţe mít. Člověk v této 

situaci je schopen si zapamatovat pouze asi 5-13 procent informací. Také je běţné, ţe si 

nepamatuje základní údaje, např. datum narození, adresu nebo není schopen říci barvu 

svého auta. [14]  
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4 METODIKA SHROMAŢĎOVÁNÍ DAT 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definice problému 

Hlavním problémem společnosti GE Money Auto, s. r. o. je neznalost důvodů, proč  

nejčastěji klienti volají na zákaznický servis. Dále jsem měla zjistit, které produkty 

zákazníci přijímají a odmítají, aby mohla společnost svou nabídku rozšířit a přizpůsobit se 

zákazníkům, jelikoţ zaznamenala, ţe v poslední době dochází k poklesu prodeje bankovních 

produktů.  

4.1.2 Cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjištění poţadavků klientů Call centra GE Money 

Auto, s. r. o. v Ostravě Hrabové.  

Také jsem chtěla zjistit postoje klientů k nabízeným produktům v prodejní části 

hovoru a hlavně důvody, proč případně zákazníci produkty odmítají a následně identifikovat 

nejvíce přijímané produkty.   

4.1.3 Plán výzkumu 

4.1.3.1 Typy a zdroje dat 

Ve výzkumu jsem shromaţďovala primární data, informace jsem zjišťovala od 

klientů Call centra banky GE Money Auto, s. r. o. Pro sestavení záznamového archu jsem 

vyuţila interní data společnosti (standartní poţadavky, kvůli nimţ mohou klienti na 

zákaznickou linku volat) a internetové stránky.  

4.1.3.2 Metoda sběru dat 

Pro tento výzkum jsem zvolila sbírání dat prostřednictvím individuálních 

telefonických hovorů s klienty GE Money Auto, s. r. o. na základě sestaveného 

záznamového archu. Informace jsem zapisovala přímo v průběhu hovoru.  

Záznamový arch je sestaven na základě moţných poţadavků, se kterými mohou 

zákazníci GE Money Auto, s. r. o. telefonovat. Tyto poţadavky jsou jiţ popsány ve druhé 

kapitole číslo 2.3.1. „Identifikace poţadavků klientů GE Money Auto“. Měla jsem 

vypracován zvlášť záznamový arch pro AUTOCkredit a leasing, jelikoţ u leasingových 

smluv se vyskytuje více moţných poţadavků. (Viz příloha č. 8).  
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V první části záznamového archu jsem si poznačila datum záznamu, hodinu 

záznamu, délku hovoru, a zda se jedná o AUTOCredit či leasing. Dále jsem do archu 

zapisovala, zda telefonuje právnická osoba, fyzická osoba či osoba samostatně výdělečně 

činná. U fyzické osoby mě ještě zajímalo pohlaví, rok narození a město, u osoby samostatně 

výdělečně činné pohlaví a město a u právnické osoby pouze město. Dále jsem zapisovala 

hlavní důvod, kvůli kterému daný klient volal na zákaznickou linku. Součástí první části 

záznamového archu byla také nabídka E-auta, kde jsem zjišťovala, zda klienti mají zájem 

tuto aplikaci vyuţít a případně jim sdělila postup, kde se mohou zaregistrovat na stránkách 

GE Money Auto, s. r. o.  

Druhá část záznamového archu se týkala prodejní části hovoru pro fyzické osoby. Na 

základě mnou kladených otázek jsem zjišťovala potřeby klientů. Mým cílem bylo zjistit, zda 

daný klient jiţ splácí více úvěrů nebo pouze vozidlo, a dále jsem se snaţila zjistit, zda by 

daný klient měl zájem o další produkt. Na základě odpovědí zákazníka jsem nabídla 

produkt, který by mu mohl vyhovovat. Zaměřila jsem se především na Konsolidaci, Expres 

půjčku, Běţný účet Genius Optimal, Kreditní kartu Money Card Plus, Hypotéku a Věrnostní 

certifikát. V záznamovém archu jsem měla připraveny věty a prodejní argumenty, vţdy 

jsem si zatrhla vše, co jsem u prodeje pouţila a samozřejmě si zapsala reakce klientů.  

Poslední část záznamového archu byla sestavena pro hovor s osobou samostatně 

výdělečně činnou či právnickou osobou. Zde se nabízené produkty liší od produktů pro 

fyzické osoby. Postupovala jsem stejně jako v části druhé, pouze s tím rozdílem, ţe jsem 

nabízela jiné produkty (Expres Business, Genius Active Business, Mini Flexi Business, 

Flexi Business, Věrnostní certifikát).  

4.1.3.3 Technika výběru respondentů 

Základní soubor tvořili všichni klienti Call centra GE Money Auto, s. r. o., kteří 

telefonovali na zákaznický servis. Výběrový soubor jsem zvolila 250 volajících. Pouţila 

jsem techniku vhodné příleţitosti, zapisovala jsem tedy údaje všech vhodných hovorů za 

časové období, které jsem měla naplánováno pro sběr dat.   

4.1.3.4 Pilotáţ 

Pro ujištění, zda mám záznamový arch vypracován vhodně, jsem poţádala tři 

kolegyně, aby si jej přečetly a případně mi sdělily nedostatky jak v servisní, tak prodejní 
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části. Na základě zjištěných drobných připomínek jsem upravila prodejní část záznamového 

archu, servisní byla v pořádku.  

4.1.4 Časový harmonogram  

Z důvodu naplánování přesných kroků výzkumu jsem si vytvořila časový 

harmonogram, dle něhoţ jsem realizovala jednotlivé části.  

 

Tab. č. 4.1.: Časový harmonogram výzkumu 

Fáze výzkumu 
Měsíce  

 X.2010  XI.2010  XII.2010  I.2011  II.2011  III.2011 

Definice problému, 

cíle výzkumu  
 6-9           

Plán výzkumu   6-9           

Tvorba 

záznamového 

archu 

10-14            

Pilotáţ 15           

Sběr dat   18-21 
2,4,9,11,16 

18,23,25,30         

Analýza, 

vyhodnocení dat 
         1-31 1-15 

 

4.2 Realizační fáze 

Sběr dat byl naplánován na základě časového harmonogramu v délce 13 dní. Měl se 

realizovat v době od 18.10.2010 – do 21.10.2010 a poté 2.11.2010, 4.11.2010, 9.11.2010, 

11.11.2010, 16.11.2010, 18.11.2010, 23.11.2010, 25.11.2010 a 30.11.2010. Tento počet dní 

jsem naplánovala na základě mého odhadu, jelikoţ mám zkušenosti s odbavováním klientů 

GE Money Auto, s. r. o., tudíţ jsem odhadla počet dní, za které by mohlo být reálné získat 

250 záznamových archů.  

Data jsem do záznamového archu zapisovala sama na základě telefonických hovorů. 

Dne 18.10.2010 sběr dat probíhal 3 hodiny a 40 minut, celkově jsem získala 19 

záznamových archů;  dne 19.10.2010 jsem získala 12 záznamových archů za dobu 3 hodiny 

a 20 minut; dne 20.10.2010 jsem sbírala data 1 hodinu a získala jsem 7 záznamových archů; 
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dne 21.10.2010 jsem získala 21 záznamových archů za 3 hodiny a 40 minut; dne 2.11.2010 

jsem získala 13 záznamových archů za 3 hodiny a 10 minut; 4.11.2010 jsem získala 19 

záznamových archů za 6 hodin; dne 9.11.2010 bylo vysbíráno za 8 hodin 35 záznamových 

archů; dne 11.11.2010 jsem získala 28 záznamových archů za 9 hodin a 20 minut; dne 

16.11.2010 jsem za dobu 6 hodin a 15 minut vysbírala 22 záznamových archů; dne 

18.11.2010 jsem data sbírala 9 hodin a celkem jsem získala 28 záznamových archů; dne 

23.11. za dobu 6 hodin a 15 minut bylo získáno 29 záznamových archů a dne 25.11.2010 

jsem získala 21 záznamových archů za 3 hodiny a 55 minut.   

Celkem jsem získala po 12-ti dnech sběru dat 254 záznamových archů z původně 

plánovaných 250-ti záznamových archů. Jelikoţ jsem tedy dosáhla splnění mého plánu 

k 25.11.2010, dne 30.11.2010 jsem jiţ data nesbírala, i kdyţ dle časového harmonogramu 

byl sběr dat naplánován.  

V tabulce č. 4.2. jsou uvedena data sběru dat, časové rozmezí jejich sběru a počet 

získaných záznamových archů.  

 

Tab. č. 4.2. Sběr dat  

Datum Skutečná doba sběru dat Počet záznamových archů 

18.10. 3 hod., 40 min.  19 

19.10. 3 hod., 20 min.  12 

20.10. 1 hod. 7 

21.10. 3 hod., 40 min. 21 

02.11. 3 hod., 10 min. 13 

04.11. 6 hod.  19 

09.11. 8 hod. 35 

11.11. 9 hod., 20 min. 28 

16.11. 6 hod., 15 min. 22 

18.11. 9 hod.  28 

23.11. 6 hod., 15 min.  29 

25.11. 3 hod., 55 min. 21 

Celkem  63 hod., 35 min. 254 

 

Z tabulky výše vyplývá, ţe nejvíce záznamových archů (35) bylo vysbíráno dne 

9.11.2010 za 8 hodin. Naopak nejméně záznamových archů (7) jsem získala dne 20.10.2010 

za 1 hodinu. Celkem 254 záznamových archů jsem získala za dobu 63 hodin a 35 minut 

během 12 dní.  
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Průměrná délka hovoru byla ve sledovaném období 5,3 minut. Jeden hovor byl 

mimořádně dlouhý (26 minut), a to z toho důvodu, ţe klient nesouhlasil s poplatkem za 

předčasné ukončení AUTOCreditové smlouvy a stále si trval na svém, přičemţ mu bylo  

vysvětleno, z čeho se poplatek skládá. Objevily se také krátké telefonáty (1 aţ 2 minuty), 

kdy se většinou jednalo o dluţného zákazníka, kterého jsem přepojovala na kolegy 

z oddělení plateb.  

Problémy při sběru dat se objevily u 4 zákazníků, kteří byli velmi rozčíleni a jednání 

s nimi bylo proto komplikované.  

 

4.3 Postup analýzy dat  

 Pro zpracování dat jsem si vytvořila vlastní strukturu analýzy dat podle toho, 

s jakými poţadavky zákazníci GE Money Auto, s. r. o. telefonovali. V záznamovém archu 

jsou uvedeny všechny moţnosti, se kterými klienti mohli volat, avšak výčet poţadavků, 

které byly ze záznamového archu vyčerpány, je daleko méně rozsáhlý, proto v analýze dat 

uvádím pouze poţadavky, které byly skutečně realizovány. 

 Poţadavky, kvůli nimţ ţádný klient netelefonoval, se týkaly: prodlouţení vzdání se 

zástavního práva (devinkulace); vzdání se zástavního práva rozpočtem; informace o 

pojištění Cardif; opětovné zaslání dofakturace povinného ručení; povolení ke změně VIN,  

čísla motoru, výměně registrační značky, změně barvy vozidla, uţívání vozidla třetí osobou, 

přestavbě na LPG; potvrzení o trvání úvěru a leasingu; informace o průběhu převodu, 

prodeje smlouvy; nesouhlas s výslednou kalkulací u předčasného ukončení smlouvy; storno 

předčasného ukončení smlouvy; změna pojištění a zaměstnavatele; informace o číslech 

účtu; odklad splátek; informace o navrácení vozidla a informace o adresách a telefonních 

číslech.  
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5 ANALÝZA POŢADAVKŮ KLIENTŮ CALL CENTRA GE MONEY 

AUTO  

Celkově bylo získáno 254 záznamových archů oproti původně plánovaným 250-ti 

záznamovým archům. Výsledky výzkumu jsem zpracovávala z 245-ti záznamových archů 

z důvodu, ţe v 8 případech nevolal samotný klient a jednou byl hovor v jeho průběhu 

přerušen. Ve třech případech telefonoval za klienta(tku) servis, ve dvou případech se 

jednalo o  manţela(ku) a pojišťovnu a jednou o zmocněnce. Poţadavky, se kterými neklienti 

telefonovali, se sice vyřídit daly, ale výzkum je zaměřen pouze na analýzu poţadavků 

klientů GE Money Auto, s. r. o., proto jsem tyto záznamové archy vyloučila. 

 

5.1 Identifikační údaje respondentů 

Sluţby call centra GE Money Auto, s. r. o. vyuţívají jak fyzické osoby (muţi,  ţeny), 

tak osoby samostatně výdělečně činné (muţi i ţeny) a rovněţ právnické osoby. Během  

sledovaného období volalo do call centra s nejrůznějšími poţadavky 83 % (202) fyzických 

osob. Co se týká osob samostatně výdělečně činných, do call centra GE Money Auto, s. r. o. 

jich za dané období volalo 13 % (32) a právnických osob se zde dovolalo pouze 4 % (11).  

 

Graf. č. 5.1.: Struktura volajících dle právní formy 
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Dále jsem zjišťovala pohlaví u fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných. 

Ve sledovaném období telefonovalo do call centra GE Money Auto, s. r. o. 139 fyzických 

osob muţů (69 %) a 63 fyzických osob ţen (31 %). U osob samostatně výdělečně činných 

se jednalo o 26 muţů (81%) a 6 ţen (19 %).  

 

Graf č. 5.2.: Struktura FO a OSVČ dle pohlaví  

 

 

Co se týká fyzických osob muţů i ţen, zde jsem rovněţ zjišťovala jejich věkovou 

kategorii. Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe ve sledovaném období nejvíce volaly fyzické 

osoby (64) ve věku 36-45 let (31 %) a nejméně volajících (10 %) bylo ve věkové hranici  

18-25 let (20). Zákazníků call centra GE Money Auto, s. r. o. fyzických osob ve věkové 

kategorii 26-35 let volalo během zkoumaného období 30 % (60), ve věku 45-55 let to bylo 

14 %  (28) a volajících nad 56 let bylo 15 % (30). (Viz graf č. 5.3.) 
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Graf. č. 5.3.: Struktura FO dle věku 

 

 

U fyzických osob jsem také zjišťovala počet muţů a ţen dle jejich věkové hranice. 

Ve sledovaném období telefonovalo 139 fyzických osob muţů. Hlavně se jednalo o muţe 

(85) ve věkové kategorii 26 – 45 let (61 %). Dále 23 muţů spadalo do kategorie 56 let a více 

(17 %), potom 18 muţů lze zařadit do věkové kategorie 46-55 let (13 %) a 13 muţů, jeţ 

telefonovali, spadali do věkové hranice 18-25 let (9 %).  

Ţen fyzických osob telefonovalo celkem 63 na zákaznický servis. Nejvíce se rovněţ 

jednalo o ţeny (39) ve věkové hranici 26-45 let (62 %). Potom 10 ţen spadalo do věkové 

hranice 46-55 let (16 %) a vţdy 7 ţen bylo ve věku 18-25 let nebo 56 a více (11 %).  
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Graf. č. 5.4.: Struktura FO dle věku a pohlaví 

 

 

Zákazníci GE Money Auto, s. r. o., kteří za dané období volali, pocházejí z celé řady 

měst. Nejčastější města, která se objevovala, byla Praha (28x), Ostrava (9x), Olomouc (7 x),  

Brno (7x) a například Plzeň (3x). Dále se vyskytovala řada menších měst, jako jsou 

například Jihlava, Vsetín, Třinec, Třebíč, Nymburk, Brandýs nad Labem a další. V tabulce 

níţe jsou uvedeny kraje, ze kterých klienti telefonovali a jejich přesný počet za kaţdý kraj.  

 

Tab. č. 5.1.: Zastoupení klientů GE Money Auto, s. r. o. dle krajů  

Kraj Počet zastoupení %  

Středočeský 41 17 

Moravskoslezský 32 13 

Praha  30 12 

Jihomoravský 26 11 

Ústecký  23 9 

Vysočina 19 8 

Liberecký 14 6 

Olomoucký 12 5 

Královehradecký 11 5 

Zlínský 10 4 

Plzeňský 10 4 

Jihočeský 9 3 

Pardubický 6 2 

Karlovarský 2 1 

Celkem  245 100 
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5.2 Využívané typy produktů 

Drtivá většina zákazníků GE Money Auto, s. r. o. má zaloţenou AUTOCreditovou 

smlouvu (228 z celkového počtu 245), pouze 17 volajících zde má zaloţenou leasingovou 

smlouvu. (Viz graf č. 5.5.).  

 

Graf č. 5.5.: Využívané typy produktů  

 

 

Dále jsem zjišťovala typy vyuţívaných produktů dle právní formy volajících. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe 191 fyzických osob (95 %) mělo uzavřenou 

autokreditovou smlouvu a pouze 11 leasingovou (5 %). Celkem 27 osob samostatně 

výdělečně činných telefonovalo do call centra s různými poţadavky, které se týkaly 

autokreditové smlouvy (84 %) a pouze 5 osob samostatně výdělečně činných mělo 

uzavřenou leasingovou smlouvu (16 %). Co se týká právnických osob, těchoto se objevilo 

10 s autokreditovými smlouvami (91 %) a jen 1 smlouva (9 %) byla leasingová.  
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Graf č. 5.6.: Využívané typy produktů dle právní formy volajících 

 

 

5.3 Požadavky klientů GE Money Auto 

5.3.1 Struktura poţadavků dle typu volajících 

Ve sledovaném období telefonovalo na zákaznický servis společnosti GE Money 

Auto, s. r. o. celkem 245 zákazníků. Jednalo se o fyzické osoby, osoby samostatně 

výdělečně činné a právnické osoby. Někteří z nich měli více poţadavků v jednom hovoru. 

Celkem se uskutečnilo 308 poţadavků.  

 

Fyzické osoby 

Celkově telefonovalo na zákaznický servis 202 fyzických osob. Nejvíce fyzických 

osob (122) telefonovalo ohledně změn (60 %). Celkem 84 fyzických osob mělo dotazy 

týkající se technického průkazu (42 %). Ohledně splátek volalo 26 fyzických osob (13 %), 

kvůli pojištění vyuţilo sluţeb zákaznického servisu 22 fyzických osob (11 %) a 4 fyzické 

osoby měly dotazy jiné.  Poţadavků, jeţ měly fyzické osoby, bylo tedy 258 za sledované 

období.  
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Graf. č. 5.7.:  Požadavky fyzických osob 

 

 

Osoby samostatně výdělečně činné 

Během zkoumaného období telefonovalo na zákaznický servis 32 osob samostatně 

výdělečně činných. Z toho 16 osob samostatně výdělečně činných mělo dotaz ohledně změn 

(50 %), vţdy 7 osob samostatně výdělečně činných volalo ohledně technického průkazu, 

pojištění a splátek (22 %), a ţádná osoba samostatně výdělečně činná neměla jiné dotazy.  

Osoby samostatně výdělečně činné měly celkem tedy 37 poţadavků.  

 

Graf č 5.8.: Požadavky osob samostatně výdělečně činných 
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Právnické osoby 

Ve zkoumaném období vyuţilo sluţeb zákaznické linky 11 právnických osob. 

Nejvíce právnických osob (7) se dotazovalo na změny (64 %), celkem 3 právnické osoby 

telefonovaly ohledně technického průkazu (27 %), dotazy týkající se pojištění měly celkem 

2 právnické osoby (18 %), kvůli splátkám telefonovala 1 právnická osoba (9 %) a s jinými 

poţadavky se neobjevila ţádná právnická osoba. Uskutečnilo se tedy 13 poţadavků, jeţ 

měly právnické osoby. 

 

Graf č 5.9.: Požadavky právnických osob 

 

5.3.2 Struktura poţadavků dle vyuţívaného typu produktu  

 Zákazníci GE Money Auto, s. r. o. telefonovali na zákaznický servis s nejrůznějšími 

poţadavky a dotazy. Klientů, kteří měli leasingovou smlouvu, bylo pouze 17, zbytek (228) 

zákazníků, kteří telefonovali, mělo zaloţenou AUTOCreditovou smlouvu. Pro porovnání, 

s jakými poţadavky volali klienti s AUTOCreditovými a leasingovými smlouvami, uvádím 

v tabulce č. 5.2. přesné počty poţadavků.  
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Tab. č. 5.2. Požadavky klientů s AUTOCreditovými a leasingovými smlouvami  

Skupina 
Leasing AUTOCredit 

Celkem 

poţadavků 

počet % počet % počet  % 

Velký technický průkaz 3 18 91 40 94 38 

Změny 13 76 132 58 145 59 

Pojištění 2 12 29 13 31 13 

Splátky 3 18 31 14 34 14 

Jiné  0 0 4 2 4 2 

Celkem poţadavků 21 x  287 x 308 x 

Celkem klientů  17 x 228 x 245 x 

 

 Celkový počet poţadavků, se kterými zákazníci společnosti GE Money Auto, s. r. o. 

telefonovali, byl 308 ve sledovaném období. Poţadavků, týkajících se leasingových smluv 

se vyskytlo 21 a u AUTOCreditových smluv se jednalo celkem o 287 poţadavků.  

Nejvíce klientů s leasingovými smlouvami volalo ohledně změn ve smlouvách. Co 

se týká zákazníků s autokreditovými smlouvami, pak jich rovněţ nejvíce telefonovalo 

ohledně změn a poté kvůli technickému průkazu.  

 Následující přehled poţadavků je zpracován pro AUTOCreditové a leasingové 

smlouvy společně, jelikoţ řešení poţadavků v rámci sledovaného období bylo shodné jak 

pro AUTOCredit, tak pro leasing.  

5.3.3 Velký technický průkaz 

 Poţadavků, týkajících se technických průkazů bylo celkově 94. Nejvíce klientů GE 

Money Auto, s. r. o. (70) telefonovalo ohledně půjčení technického průkazu (75 %). Celkem 

11 zákazníků potřebovalo prodlouţit lhůtu technického průkazu (12 %), o zaslání kopie 

technického průkazu mělo zájem 7 klientů (7 %) a z jiných důvodů, souvisejících 

s technickým průkazem, telefonovalo 6 zákazníků (6 %). 
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Graf č. 5.10.: Požadavky týkající se technického průkazu 

  

 

Půjčení technického průkazu 

Ohledně půjčení technického průkazu telefonovalo celkem 70 zákazníků, z nichţ 66 

jej chtělo zaslat na adresu a dalším důvodem volání 4 zákazníků GE Money Auto, s. r. o., 

bylo objednání originálu technického průkazu z důvodu státní technické kontroly na 

pobočku do Prahy. Během sledovaného období volali tedy na zákaznickou linku nejvíce 

lidé, kteří měli zájem o zaslání originálu technického průkazu na adresu z různých důvodů. 

Z níţe uvedeného grafu vyplývá, ţe nejčastějším důvodem (83 %) pro zaslání technického 

průkazu na adresu byla státní technická kontrola (55 volajících z celkového počtu 66). 

Technický průkaz z důvodu řádného ukončení smlouvy mělo zájem zaslat  5 volajících      

(7 %), kvůli sociálním dávkám a ztrátě SPZ vozidla se technický průkaz zasílal celkem        

2 zákazníkům (3 %) a z důvodu montáţe taţného zařízení a ztráty klíče telefonoval vţdy 

pouze 1 klient (2 %). 
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Graf č. 5.11.: Důvody zaslání originálu technického průkazu na adresu 

 

 

 Zaslání kopie technického průkazu 

 Celkem 7 zákazníků volalo z důvodu zaslání kopie technického průkazu na adresu 

nebo na fax. Převáţná většina (6 zákazníků, 86 %) mělo zájem o zaslání kopie technického 

průkazu na adresu a pouze 1 klient (14 %) si přál ji zaslat na faxové číslo. 

 

Prodlouţení lhůty technického průkazu  

 Dalším důvodem, proč zákazníci GE Money Auto, s. r. o. volají na zákaznický servis 

je potřeba prodlouţení lhůty pro navrácení technického průkazu.  Ve sledovaném období se 

objevilo takových 11 poţadavků. Nejčastějším důvodem pro prodlouţení lhůty technického 

průkazu byl fakt, ţe zákazníci (5) nestihli v dané lhůtě technickou kontrolu provést (46 %). 

Ve třech případech klienti neprošli na STK, tudíţ vozidlo opravovali a prodlouţení lhůty na 

vrácení technického průkazu bylo nezbytností (27 %). Dva zákazníci ţádali o prodlouţení 

lhůty z důvodu brzkého řádného ukončení smlouvy, aby technický průkaz nemuseli jiţ 

zasílat (18 %) a jednomu klientovi ještě technický průkaz nezaslal autobazar, proto také 

telefonoval o prodlouţení lhůty technického průkazu (9 %).  
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Graf č. 5.12.: Prodloužení lhůty technického průkazu 

 

 

Jiné 

 Dvakrát se objevil dotaz zákazníka GE Money Auto, s. r.o. u nově uzavřené 

smlouvy, zda technický průkaz dorazil v pořádku.  

 Jeden zákazník volal z důvodu, ţe má zájem vloţit si značky do depozit a poţadoval 

tedy zaslání technického průkazu, avšak v tomto případě jej nelze zaslat, klientovi bylo 

sděleno, ţe je nutno napsat si vlastní písemnou ţádost.  

 Dalším dotazem jednoho zákazníka GE Money Auto, s. r. o. bylo, ţe do společnosti 

zaslal technický průkaz obyčejnou korespondencí a byl mu zaslán dopis, ţe nedorazil, co má 

tedy dělat.  

 Také volal zákazník, jemuţ společnost GE Money Auto, s. r. o. zaslala 

korespondenci, ţe není v technickém průkaze uveden jako vlastník vozidla, přitom má 

AUTOCreditovou smlovu.  

 Posledním hovorem, týkajím se technického průkazu, byl poţadavek klientky GE 

Money Auto, s. r. o. na zaslání originálu technického průkazu z důvodu soudního řízení.  

5.3.4 Změny  

 Ohledně změn proběhlo ve zkoumaném období celkem 145 poţadavků. Největším 

zájmem klientů (83) bylo předčasné ukončení smlouvy (57 %), dále 27 klientů telefonovalo 

kvůli řádnému ukončení smlouvy (19 %), celkem 21 poţadavků se týkalo telefonických 

změn (14 %), zákazníci (7) měli zájem o změny písemné (5 %), celkem 6 klientů vyhledalo 
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sluţby zákaznického servisu ohledně převodu smlouvy (4 %) a pouze 1 klient telefonoval 

kvůli prodeji vozidla (1 %).  

 

Graf č. 5.13.: Struktura požadavků týkajících se změn 

 

 

Předčasné ukončení smlouvy 

 Celkově bylo 83 dotazů a poţadavků týkajících se předčasného ukončení smlouvy. 

Dotazy týkající se předčasného ukončení smlouvy souvisely s informacemi o tom, kolik 

zbývá na smlouvě doplatit financí (informace o předčasném ukončení smlouvy), dále 

informace o průběhu předčasného ukončení smlouvy. Také volali zákazníci, jimţ jiţ přišla 

na korespondenční adresu výsledná kalkulace k předčasnému ukončení smlouvy, a oni 

nesouhlasili s poplatkem za předčasné ukončení smlouvy a potom byla skupina zákazníků, 

kteří ţádali o zaslání předčasného ukončení smlouvy.  
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Graf. č. 5.14.: Požadavky, týkající se předčasného ukončení smlouvy 

 

 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe nejvíce zákazníků (49) GE Money Auto, s. r. o. 

telefonovalo, jelikoţ chtěli zjistit, kolik financí jim zbývá doplatit (59 %). Dále 17 klientů 

mělo zájem o zaslání předčasného ukončení smlouvy (21 %). Klientů, kteří chtěli zjistit 

informace o průběhu předčasného ukončení smlouvy, bylo 11 (13 %) a také se v malé míře 

(6) objevovali lidé, kteří nesouhlasili s poplatkem za předčasné ukončení smlouvy (7 %).  

 Poţádali-li zákazníci GE Money Auto, s. r. o. o zaslání předčasného ukončení 

smlouvy, zjišťovala jsem, z jakého důvodu ji mají zájem ukončit. Nejčastějším důvodem 

pro předčasné ukončení smlouvy byl u 8 klientů fakt, ţe zákazníci mají dostatek hotovosti 

(47 %) a naopak pouze 1 zákazník smlouvu ukončuje z důvodu, ţe ji doplácí jiným úvěrem 

(6 %). Celkem 3 klienti (17 %) smlouvu ukončují, jelikoţ se zhoršila jejich finanční situace 

nebo prodávají a kupují nové vozidlo a 2 zákazníkům nevyhovují vysoké úroky (11 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Graf č. 5.15.: Důvody předčasného ukončení smlouvy 

 

 

Řádné ukončení smlouvy 

 Ohledně řádného ukončení smlouvy telefonovalo za sledované období celkem 27 

klientů společnosti GE Money Auto, s. r. o. Celkem 23 zákazníků mělo zájem dozvědět se 

informace o řádném ukončení smlouvy (85 %) a pouze 4 klienti ţádali o zaslání řádného 

ukončení smlouvy (15 %).  

 

Graf č. 5.16.: Požadavky na řádné ukončení smlouvy 
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Změny telefonické 

 Během sledovaného období telefonovalo na zákaznický servis společnosti GE 

Money Auto, s. r. o. celkem 21 zákazníků ohledně telefonických změn. Jednalo se o změnu 

korespondenční adresy, kdy s tímto poţadavkem volalo 14 klientů (67 %) a o změnu 

telefonního čísla, o kterou mělo zájem 7 zákazníků (33 %).  

 

Graf. č. 5.17.: Požadavky týkající se telefonických změn  

 

 

Změny písemné 

 Písemné změny v rámci sledovaného období byly provedeny u 6 klientů GE Money 

Auto, s. r. o. Konkrétně šlo v 5 případech o změnu trvalého bydliště (72 %) a v jednom 

případě se jednalo o změnu jména a změnu čísla účtu (14 %).  

 

Převod a prodej 

 Co se týká převodu a prodeje, zde zákazníci volali pouze z důvodu zjištění informací 

o tom, jakým způsobem lze převod či prodej uskutečnit. V rámci sledovaného období se 

jednalo o 6 poţadavků týkající se převodu a pouze 1, kdy šlo o prodej vozidla. 

5.3.5 Pojištění  

 Telefonátů týkajících se pojištění bylo za sledované období celkem 31. Nejvíce 

zákazníků (8) hlásilo pojistnou událost (26 %), celkem 6 zákazníků chtělo zjistit, jak při 

pojistné události postupovat nebo se dozvědět informaci o průběhu jiţ vzniklé pojistné 

události (19 %), celkem 5 zákazníků telefonovalo kvůli vystavení vzdání se zástavního 
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práva (16 %), 3 zákazníci telefonovali na zákaznický servis ohledně dofakturace povinného 

ručení (10 %) a rovněţ 3 zákazníci potřebovali zjistit informace týkající se pojistných 

událosttí (10 %). 

 

Graf. č. 5.18. : Požadavky týkající se pojištění  

 

 

Hlášení pojistné události 

 Při hlášení pojistné události jsem zjišťovala, o jaký typ se jedná. Ve sledovaném 

období nahlásilo pojistnou událost celkem 8 zákazníků GE Money Auto, s. r. o., a to běţnou 

havárii v pěti případech (63 %), dvakrát totální havárii (25 %) a jednomu klientovi bylo 

vozidlo odcizeno (12 %).  
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Graf. č. 5.19.:  Hlášení pojistné události 

 

 

Informace o průběhu pojistné události 

 Informaci o tom, v jaké fázi řešení je pojistná událost, mělo zájem zjistit 6 zákazníků 

GE Money Auto, s. r. o. Rovněţ jsem zjišťovala, o jaký typ pojistné události se jednalo. 

Klientů, volajících za účelem zjištění informací o totální havárii bylo celkem 5 (83 %) a co 

se týká odcizení vozidla, v tomto případě telefonoval pouze jeden zákazník (17 %).  

 

Vzdání se zástavního práva 

 Vzdání se zástavního práva se vystavuje klientům, kteří měli běţnou havárii vozidla. 

V grafu 5.19. je uvedeno, ţe běţnou havárii nahlásilo 5 zákazníků GE Money Auto, s. r. o. 

Vzdání se zástavního práva bylo vystaveno rovněţ 5x, ale pouze 3x stejným zákazníkům, 

kteří hlásili běţnou havárii. Zbylé dvě vzdání se zástavního práva byly vystaveny pro 

klienty, kteří jiţ běţnou havárii nahlášenou měli, pouze si o vzdání se zástavního práva 

telefonovali a poţadovali jej zaslat na kontaktní adresu. 
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Informace o pojistných produktech 

 Co se týká informací o pojistných produktech, zde telefonovali pouze 3 zákazníci 

GE Money Auto, s. r. o. Dva z nich měli zájem zjistit informace ohledně havarijního 

pojištění (67 %) a jeden jak o havarijním pojištění, tak o povinném ručení (33 %).  

 

Dofakturace 

 Ohledně dofakturace povinného ručení telefonovali také pouze 3 klienti. Jeden 

z nich měl zájem pouze o informaci o dofakturaci (33 %) a dva si přáli zaslat rozpis 

dofakturace na kontaktní adresu (67 %). 

5.3.6 Splátky 

 Telefonických hovorů ohledně splátek proběhlo celkem 34 v rámci sledovaného 

období. Nejvíce volali zákazníci (19), jejichţ dotaz se týkal toho, zda mají na smlouvě dluh 

(55 %). Ohledně dotazu, zda došla platba, telefonovali 4 zákazníci (12 %), poţadavek na 

dohledání platby měli 3 klienti GE Money Auto, s. r. o. (9 %). Ohledně způsobu úhrady, 

počtu zbývajících splátek k úhradě a přeplatku volali 2 zákazníci (6 %) a dotaz ohledně 

předplacení splátek a poţadavek na zaslání splátkového kalendáře měl vţdy 1 klient (3 %).  

 

Graf č .5.20.: Požadavky týkající se splátek 
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5.3.7 Jiné 

 Ohledně jiných poţadavků, které nebyly rozděleny do výše uvedených skupin, 

telefonovali 4 zákazníci GE Money Auto, s. r. o. Kaţdý dotaz se týkal něčeho jiného.  

 Prvním poţadavkem bylo zaslání kopie smlouvy na adresu klienta. Druhý dotaz se 

týkal benefitu - hotelového poukazu, který byl zákazníkovi přislíben od dealera při koupi 

vozu, avšak klient jej neobdrţel. Třetí dotaz se týkal ekologické likvidace vozidla, kdy 

volala klientka, ţe tento dokument k nám zaslala a nyní potřebuje kopii. Poslední dotaz byl 

poněkud zvláštní, jelikoţ telefonoval klient, který uzavřel smlouvu na vozidlo s nějakým 

člověkem „v hospodě“, zaplatil mu finance za vůz, avšak ţádný nedostal.  

 

5.4 Postoje klientů GE Money Auto k nabízeným produktům  

 Postoje zákazníků k nabízeným produktům byly zkoumány u 175 klientů 

z celkového počtu 245. Ve sledovaném období se vyskytlo 70 zákazníků, kterým nebylo 

moţno produkty nabídnout. Nejvíce zákazníků (41), u nichţ byl prodej vyloučen, mělo 

dluţnou smlouvu (59 %), dále se jednalo v 10-ti případech o občany cizí národnosti (14 %), 

6x telefonovali lidé starší 65-let, coţ není cílová skupina (9 %), u 5 zákazníků byl na 

smlouvě odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů (7 %), celkem 4 klienti byli velmi 

rozčíleni (6 %), u 3 zákazníků nebylo co nabídnout (4 %) a 1 zákazníka jsem přepojovala na 

jiné oddělení (1 %).  

 

Graf č. 5.21.: Důvody pro nenabízení produktů  
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5.4.1 Nabídka pro fyzické osoby 

 Nabízela-li jsem produkt fyzické osobě, potom se mohlo jednat o klasické produkty:  

Konsolidaci půjček, Expres půjčku, Kreditní kartu (zde jsem se zaměřila na Kreditní kartu 

Money card plus), Běţný účet (Genius Optimal) a Hypotéku. Rovněţ mohlo jít o specifický 

produkt Věrnostní certifikát, který lze nabídnout jak fyzickým osobám, tak osobám 

samostatně výdělečně činným a právnickým osobám. Nabídka věrnostního certifikátu je 

podrobně zpracována v kapitole 5.4.3 (Specifické nabídky). Alespoň jeden produkt jsem 

mohla nabídnout celkem 144 fyzickým osobám.  

  

Tab. č. 5.3.: Nabídka produktů pro fyzické osoby 

  
Konsolidace 

Expres 

půjčka 

Kreditní 

karta 
Běţný účet Hypotéka 

Věrnostní 

certifikát 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 


x 

počet 12 5 17 12 48 60 4 11 15 1 21 22 3 17 20 23 12 35 

% 71 29 100 20 80 100 27 73 100 5 95 100 15 85 100 66 34 100 

Vysv.: = produkt byl přijat; x = produkt nebyl přijat;  = celkem 

 

 Konsolidace půjček byla ve sledovaném období nabídnuta 17-ti zákazníkům GE 

Money Auto, s. r. o., z nichţ 12 nabídku přijalo a 5 odmítlo. Co se týká Expres půjčky, tuto 

jsem nabídla celkem 60 klientům, avšak 48 z nich nemělo zájem, kladný přístup projevilo 

jen 12 zákazníků. Kreditní kartu Money card plus přijali pouze 4 zákazníci a 11 odmítlo. 

Zájem o hypotéku projevili pouze 3 zákazníci a 17 mělo negativní postoj. Největší extrém 

v odmítnutých produktech zaznamenal Běţný účet Genius optimal, který jsem nabídla 

celkem 22 zákazníkům a přijal jej pouze jeden.  

 V případě, ţe klienti projevili zájem o konsolidaci, expres půjčku a kreditní kartu, 

domluvila jsem si s nimi kontakt na nezávazné předschválení těchto financí. Co se týká 

hypotéky, zde byl předán kontakt na zákazníka specialistovi, který mu v daném termínu 

zatelefonoval, a u běţného účtu byla domluvena schůzka na obchodní místo.  

 

Důvody nezájmu o nabízené produkty 

 Zkoumala jsem důvody negativního postoje k nabízeným produktům zákazníků GE 

Money Auto, s. r. o. Níţe jsou popsány pro kaţdý produkt zvlášť.  
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Konsolidace půjček 

 Konsolidace půjček byla nabídnuta 17-ti zákazníkům, z nichţ 5 ji odmítlo. Dva 

zákazníci sdělili, ţe jiţ brzy budou mít své závazky splaceny, z toho důvodu se jim 

konsolidace nevyplatí (40 %). Zbylí 3 klienti měli vţdy jiný důvod pro odmítnutí 

Konsolidace půjček (20 %). První zákazník konstatoval, ţe pracuje na poště, kde můţe 

získat Konsolidaci výhodněji. Druhému klientovi vyhovovalo, ţe hradí více splátek 

najednou, neměl tedy zájem o jejich sloučení. Třetí zákazník sdělil, ţe předschválení 

Konsolidace jiţ zkoušel a není pro něj výhodná.   

 

Graf č. 5.22.: Důvody odmítnutí konsolidace půjček 

 

 

Expres půjčka 

 Během zkoumaného období byla Expres půjčka nabídnuta 60 klientům GE Money 

Auto, s. r. o. Pouze 12 z nich projevilo pozitivní postoj, avšak 48 negativní. V 18 případech 

zákazníci sdělili, ţe uţ nechtějí ţádné dluhy nebo ţe nepotřebují finance (38 %). Obavy 

z nezvládnutí půjčku splácet mělo 9 klientů (18 %) a 3 zákazníci konstatovali, ţe mají 

dostatek hotovosti, půjčku tedy nepotřebují (6 %).  
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Graf č. 5.23. : Důvody odmítnutí Expres půjčky 

 

 

Kreditní karta Money card plus 

 Kreditní kartu jsem nabídla ve sledovaném období 15 zákazníkům, z nichţ pouze 4 ji 

přijali. Mezi důvody negativního postoje ke kartě lze u 3 klientů zařadit fakt, ţe uţ jednu 

kartu mají a jsou s ní spokojeni (28 %). Dva klienti se nechtějí zadluţovat (18 %) a rovněţ 

dva klienti sdělili, ţe mají dostatek hotovosti (18 %). Důvodem odmítnutí kreditní karty 

Money card plus byly vţdy u jednoho klienta obavy z nezvládnutí splacení karty, potřeba 

poradit se s manţelem(kou), negativní postoj při placení kartou v obchodech a nevyhovující 

měsíční poplatek ve výši 49,- Kč (9 %).                     
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Graf č. 5.24.: Důvody odmítnutí kreditní karty Money card plus 

 

 

Běžný účet Genius Optimal 

 Během sledovaného období jsem běţný účet nabídla 22 zákazníkům GE Money 

Auto, s. r. o., avšak pouze 1 klient jej přijal. Důvody negativního postoje k účtu byly různé. 

Celkem 5-ti zákazníky mi bylo sděleno, ţe nemají zájem o změnu účtu (24 %). Potom se 

objevili zákazníci (4), kteří mají společný účet s manţelem(kou) a nechtějí tedy svůj vlastní 

(19 %). Dalším důvodem odmítnutí běţného účtu vţdy u 3 klientů byl fakt, ţe mají účet 

veden u své banky dlouho (10-20 let), tudíţ nemají zájem o změnu; potom, ţe se potřebují 

rozmyslet nebo ţe mají výhodný účet, se kterým jsou naprosto spokojeni (14 %). Důvodem 

negativního postoje k běţnému účtu byla také u 2 zákazníků potřeba poradit se 

s manţelem(kou) (10 %) a 1 zákazník sdělil, ţe pracuje v zahraničí, tudíţ pro něj nemá 

smysl zřizovat si účet v České republice (5 %).  
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Graf č. 5.25.: Důvody odmítnutí Běžného účtu Genius Optimal 

 

 

Hypotéka 

 Hypotéka byla nabídnuta 20-ti klientům, avšak pouze 3 z nich ji přijali. Nejčastějším 

důvodem pro odmítnutí hypotéky byl fakt, ţe klient (8) neplánuje výdaje do bydlení (47 %). 

Celkem 5 zákazníků jiţ hypotéku má zaloţenou (29 %) a 4 klienti výdaje do bydlení plánuji 

aţ v budoucnosti (24 %).  

 

Graf č. 5.26.: Důvody odmítnutí hypotéky 
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5.4.2 Nabídka pro OSVČ a PO 

 Nabídka pro osoby samostatně výdělečné činné a právnické osoby se skládala 

z podnikatelského úvěru Express Business a podnikatelského účtu Genius Active Business. 

Z tabulky níţe vyplývá, ţe celkem bylo nabídnuto 18 Expres Businessů, z nichţ 7 zákazníků 

nabídku přijalo a 11 odmítlo. Co se týká účtu, tento jsem nabídla 7 klientům a byl přijat 

pouze jedním. 

V případě přijetí produktů byl předán kontakt na specialisty, kteří dané zákazníky 

kontaktovali a poskytli veškeré potřebné informace a také předschválení. 

 Dalším moţným produktem pro nabídnutí právnickým osobám a osobám samostatně 

výdělečně činným byl věrnostní certifikát, který je podrobněji popsán v kapitole 5.4.3 

(Specifické nabídky). 

Počet osob samostatně výdělečně činných, jimţ jsem mohla nabídnout alespoň jeden 

produkt, bylo 22, a co se týká právnických osob, těchto bylo celkem 9 vhodných pro 

nabídku alespoň jednoho produktu. 

 

Tab. č. 5.4.: Počet nabídek podnikatelských produktů 

  
Expres business Genius Active Business Věrnostní certifikát 

 

x 
 

x 
 

x 

počet 7 11 18 1 6 7 5 1 6 

% 39 61 100 14 86 100 83 17 100 

Vysv.: = produkt byl přijat; x = produkt nebyl přijat;  = celkem 

 

Důvody nezájmu o nabízené produkty  

 

Express Business 

 Nejčastějším negativním důvodem pro odmítnutí Express Businessu byl u 8 klientů 

GE Money Auto, s. r. o. fakt, ţe finance nepotřebují (73 %). Celkem 2 zákazníci uvedli, ţe 

jiţ ukončili podnikání (18 %) a jeden klient měl jiţ finance zajištěny (9 %).  
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Graf č. 5.27.: Důvody odmítnutí Express Businessu 

 

 

Genius Active Business 

 Nabídku účtu Genius Active Business nepřijalo 6 zákazníků. Dva z nich sdělili, ţe 

nemají zájem o změnu účtu (33,3 %), další dva uvedli, ţe mají výhodnější poplatky u své 

banky a poslední dva mají účet veden u své banky dlouho, a proto nemají zájem o změnu.  

 

Graf č. 5.28.: Důvody nezájmu o Genius Active Business 
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5.4.3 Specifické nabídky 

Věrnostní certifikát 

 Věrnostní certifikát na koupi nového vozidla byl ve sledovaném období nabídnut 

celkem 41 klientům GE Money Auto, s. r. o. (V 35 případech se jednalo o fyzickou osobu, 

ve 4 případech o právnickou osobu a ve 2 případech o osobu samostatně výdělečně činnou). 

Šestnáct klientů projevilo zájem o zaslání věrnostního certifikátu a zároveň o kontaktování 

specialistou, který zatelefonoval klientům zpět a provedl propočet financování nového 

vozidla (39 %). Pouze o zaslání certifikátu mělo zájem 12 zákazníků (29 %) a 13 klientů 

nabídku odmítlo (32 %).  

 

Graf č. 5.29.: Nadídka věrnostního certifikátu 

 

 

E-auto 

 Při nabídce internetové aplikace E-auta jsem zjišťovala, zda zákazníci mají zájem 

zdarma nahlíţet do svých smluv. Tento dotaz jsem poloţila 123 klientům GE Money Auto, 

s. r. o. Bylo zjištěno, ţe 74 klientům se nabídka E-auta velmi líbí a zaregistrují se přes 

webové stránky GE Money (60 %). Pro 47 zákazníků není nabídka E-auto dostatečně 

atraktivní (38 %) a 2 klienti jiţ E-auto vyuţívají (2 %). 
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Graf č. 5.30.: Nabídka internetové aplikace E-auto 

 

 

5.5 Shrnutí výsledků výzkumu  

 Na základě výsledků výzkumu bylo zjištěno, ţe sluţby call centra GE Money Auto, 

s. r. o. vyuţívají nejvíce fyzické osoby (202), potom osoby samostatně výdělečně činné (32) 

a také právnické osoby (11).  

 Nejvíce vyuţívaným typem produktů je AUTOCredit (228), pouze 17 zákazníků 

telefonovalo s leasingovou smlouvou.  

 Nejčastějším důvodem volání klientů na zákaznický servis GE Money Auto, s. r. o. 

byly poţadavky týkající se změn ve smlouvě (145), následně technického průkazu (94), 

potom se jednalo o splátky (34), pojištění (31) a ohledně jiných poţadavků telefonovali 

pouze 4 zákazníci. Celkem jsem během zkoumaného období vyřešila 308 poţadavků.  

 Dotazy týkající se změn nejvíce směřovaly k předčasnému ukončení smlouvy (83); 

co se týká technického průkazu, zde zákazníci telefonovali v největší míře ohledně půjčení 

technického průkazu (70); co se týká splátek, zde zákazníci měli zájem zjistit, jestli mají na 

smlouvě dluh (19);  u pojištění se jednalo nejčastěji o hlášení pojistné události (8) a ohledně 

jiných poţadavků telefonovali 4 zákazníci a kaţdý dotaz se týkal něčeho jiného (viz kap. 

5.3.7.).  

 Co se týká prodeje nabízených produktů pro fyzické osoby, pak nejčastěji přijaly 

Konsolidaci půjček (12 zákazníků ze 17). Expres půjčku jsem nabídla 60 zákazníkům, 

zájem mělo 12; kreditní karta Money Card Plus byla nabídnuta 15 klientům, zájem projevili 
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4; u běţného účtu Genius optimal se objevil pouze jeden zákazník s pozitivním postojem 

z celkového počtu 22 zákazníků a hypotéku přilali 3 zákazníci z 20 zákazníků. Nejčastějším 

důvodem nezájmu o Konsolidaci půjček (2 zákazníci) byl fakt, ţe klienti uţ brzy budou mít 

své závazky splaceny; u Expres půjčky se v případě 18 zákazníků jednalo o negativní postoj 

k dluhům, případně o to, ţe finance nepotřebují; kreditní kartu nejvíce zákazníků (3) 

odmítlo z důvodu, ţe jednu kartu jiţ mají a jsou s ní spokojeni; u běţného účtu se jednalo 

celkem u 5 zákazníků o fakt, ţe nemají zájem o změnu účtu a hypotéku odmítlo nejvíce 

zákazníků (8) z důvodu, ţe neplánují výdaje do bydlení. 

 Osoby samostatně výdělečně činné a právnické osoby v 7 případech z 18 přijaly 

Expres Business a o Genius Active Business měl zájem pouze jeden klient z 6 zákazníků.  

Nejčastějším důvodem pro odmítnutí Expres Businessu byl fakt, ţe klient finance 

nepotřebuje (8). U podnikatelského účtu se jednalo ve stejném poměru (2 klienti) o nezájem 

měnit účet, výhodnější poplatky u jiné banky a věrnost své bance.  

 Věrnostní certifikát byl nabídnut 41 zákazníkům, z nichţ 28 zákazníků mělo o něj 

zájem a 13 klientů zastávalo negativní postoj.  

 Posledním předmětem výzkumu byla nabídka internetové aplikace E-auto. Zjistila 

jsem, ţe 74 klientů tuto moţnost velmi ocenilo, pro 47 klientů nabídka aplikace atraktivní 

nebyla a pouze 2 zákazníci jiţ E-auto vyuţívají.  
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Návrhy a doporučení jsou zpracovány na základě výsledků výzkumu prováděného se 

zákazníky GE Money Auto, s. r. o. (viz kap. 5). Týkají se jak fyzických osob, osob 

samostatně výdělečně činných tak právnických osob, jelikoţ řešení poţadavků je pro 

všechny shodné.  

 

6.1 Doporučení v oblasti poskytovaných požadavků 

 Hlavním důvodem volání klientů na zákaznickou linku call centra společnosti GE 

Money Auto, s. r. o. je potřeba vyřídit určité poţadavky, proto by se společnost měla 

především soustředit na to, aby jejich vyţízení bylo co nejjednodušší a aby zákazníci byli 

maximálně spokojeni s řešením.  

 Ve sledovaném období bylo zjištěno, ţe 55 zákazníků telefonovalo do call centra 

ohledně zaslání technického průkazu z důvodu státní technické kontroly. Provedení státní 

technické kontroly je ze zákona povinné, tudíţ je nutno tuto prohlídku vozidla pravidelně 

podstupovat, proto si myslím, ţe zaslání technického průkazu z tohoto důvodu by mělo být 

pro společnost samozřejmostí. Navruji tedy, aby firma zasílala technický průkaz 

automaticky na kontaktní adresu klientů 14 dní před datem technické kontroly. Jednak 

z důvodu, ţe v mnoha případech klienti volají na poslední chvíli a technický průkaz 

potřebují ihned, coţ není moţno vyřídit nebo volají aţ ve chvíli, kdy jim policisté udělí 

pokutu za neprovedenou technickou kontrolu, jelikoţ zákazníci mnohdy neví, ţe jiţ skončila 

její platnost. V případě, ţe klient telefonuje ohledně půjčení technického průkazu, je 

odesílán do 5 pracovních dní nebo můţe být objednán na pobočku do Prahy či Ostravy (na 

druhý den po 14-té hodině). Jestliţe má klient jiţ platnost technické kontroly prošlou, potom 

je 5 pracovních dní dlouhou dobou a moţnost dostavit se do Prahy či Ostravy na pobočku je 

pro řadu klientů nereálné. Myslím si, ţe tuto změnu by zákazníci GE Money Auto, s. r. o. 

velmi uvítali a mohla by se stát zárukou jejich spokojenosti při koupi vozidla na úvěr či 

leasing.  

 Rovněţ ohledně zaslání technického průkazu telelefonovalo 5 zákazníků z důvodu 

řádného ukončení smlouvy. Konkrétně se jednalo o situace, kdy klienti sdělili, ţe smlouvu 

mají řádně ukončenou, ţe jim dorazila dohoda o ukončení smlouvy, ale technický průkaz 

nikoliv. Společnost GE  Money Auto, s. r. o. zasílá svým klientům měsíc před datem 

ukončení smlouvy korespondenci, ve které uvádí, ţe dohoda o řádném ukončení jejich 
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smlouvy a velký technický průkaz budou odesílány 10 dní před datem řádného ukončení 

smlouvy u leasingu a v den řádného ukončení u AUTOCreditu. Avšak dohoda o řádném 

ukončení smlouvy a velký technický průkaz neodchází ve stejné obálce, coţ není jiţ 

v korespondenci zmíněno. Stává se tedy, ţe dohoda o řádném ukončení příjde dříve neţ 

technický průkaz či naopak a klienti potom telefonují, z jakého důvodu ještě technický 

průkaz nedorazil. Navrhuji tedy v ukončovacím dopise uvést skutečnost, ţe technický 

průkaz a dohoda o řádném ukončení odchází v různých obálkách, čímţ lze předejít 

telefonátům klientů, kteří se chtějí dozvědět, proč ještě technický průkaz nedorazil.   

 

6.2 Doporučení v cenové oblasti  

Některé poţadavky společnosti GE Money Auto, s. r. o. jsou zpoplatněny. Myslím 

si, ţe poplatek za vyjmutí pojištění 1.200,- Kč u leasingové smlouvy je přiměřený, avšak 

5.000,- Kč u AUTOCreditové smlouvy se mi zdá být vysoký. Navrhuji tento poplatek sníţit 

na stejnou úroveň jako je u leasingové smlouvy, v případě, ţe tato změna nezasáhne 

rozpočet společnosti.  

Společnost GE Money Auto, s. r. o. účtuje od 1.1.2011 poplatek 250,- Kč za zaslání 

technického průkazu. Jelikoţ provedení státní technické kontroly je nutnou záleţitostí 

k provozování vozidla, navrhuji tento poplatek zcela odstranit, jako tomu bylo v minulých 

letech a tím zvýšit spokojenost zákazníků.  

 Ostatní poplatky navrhuji výzkumem spokojenosti zákazníků ověřit, zda je vnímají 

jako přijatelné, či nikoli.   

 

6.3 Doporučení v oblasti E-auta 

V rámci internetové aplikace E-auta jsem ve sledovaném období zkoumala, zda mají 

klienti zájem o moţnost nahlíţet kdykoli zdarma do svých smluv. Zjistila jsem, ţe pouze 2 

ze 123 zákazníků E-auto znají a vyuţívají. Pro 74 klientů je nabídka velmi zajímavá a 47 

zákazníků by ji nevyuţilo. Myslím si, ţe moţnost nahlíţet zdarma do své smlouvy, 

kontrolovat si ji a mít přehled je velkou konkurenční výhodou. Jelikoţ drtivá většina 

zákazníků společnosti GE Money Auto, s. r. o. vůbec netuší, ţe internetová aplikace E-auto 

existuje, navrhuji, aby se stávajícím zákazníkům zasílal oznamovací dopis, ve kterém by 
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aplikace byla popsána, a zároveň by byl přiloţen návod, jak se lze do ní zaregistrovat. Dle 

mého názoru by mnoho zákazníků tuto sluţbu uvítalo, avšak skoro nikdo o ní neví.   

Zároveň navrhuji, aby v této aplikaci byla moţnost dozvědět se částku 

k předčasnému ukončení smlouvy, jelikoţ nejvíce zákazníků (49) telefonovalo ohledně 

poţadavků, týkajících se předčasného ukončení smlouvy právě z důvodu, aby se dozvěděli, 

kolik financí jim zbývá uhradit.  

 

6.4 Doporučení v oblasti nabízených produktů 

Během zkoumaného období telefonovalo na zákaznický servis 245 zákazníků, kdy ve 

202 případech se jednalo o fyzickou osobu, coţ je většina. Proto jsem doporučení 

v produktové oblasti zaměřila na nabídku pro fyzické osoby. Níţe jsou popsány návrhy pro  

produkty, které jsem nabízela fyzickým osobám kromě hypoték, jelikoţ těmito se zabývají 

specialisté na hypotéky a nemám k této problematice dostatek znalostí a informací. Co se 

týká podnikatelských produktů, tyto řeší specialisté na podnikatelské produkty, proto jsem 

je zde rovněţ nezahrnula.   

Ve sledovaném období jsem nabídla 15 zákazníkům kreditní kartu Money Card Plus, 

přičemţ pouze 4 ji přijali. Důvodem odmítnutí kreditní karty byla např. vţdy u jednoho 

zákazníka (9 %) obava z nezvládnutí splacení karty, nevyhovující měsíční poplatek nebo 

negativní postoj při placení kartou v obchodech. Myslím si, ţe takové klienty by měla 

společnost přesvědčit, ţe pouţívání kreditní karty je výhodné. Navrhuji nabízet moţnost 

kartu si vyzkoušet na první 3 měsíce, aby si zákazníci mohli ověřit, ţe skutečně funguje  

dané 50-ti denní bezúročné období a při placení kartou se získávají slevy u partnerů GE 

Mony Bank, a. s., a ţe se tímto pokryje poplatek za vedení karty a získají se finance navíc. 

V případě, ţe po 3 měsících se stále karta nebude zákazníkovi zdát výhodná, navrhuji zavést 

moţnost kartu zdarma zrušit a vrátit poplatek za 3 měsíční vedení. Myslím si, ţe se tímto 

zvýší prodejnost kreditní karty a většina zákazníků pozná skutečné výhody a díky 

„vyzkoušení si karty“ začne mít její pouţívání pro zákazníky smysl.  

Dále u kreditní karty Money Card Plus navrhuji moţnost vybrat si design této karty. 

Zákazníci, kteří by přišli na obchodní místo zaloţit si kartu, by dostali moţnost, aby na kartě 

byl jimi zvolený obrázek. V den, kdy zákazník příjde na pobočku, by se podepsala smlouva, 

zákazník by měl lhůtu 3 dní na poslání obrázku elektronicky na e-mail banky a do týdne by 
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mu byla karta zaslána s poţadovaným obrázkem. Myslím si, ţe řada zákazníků by této 

nabídky vyuţila a platba kartou by byla příjemnějším záţitkem.  

Běţný účet Genius Optimal byl ve sledovaném období nabídnut 22 zákazníkům GE 

Money Auto, s. r. o., ovšem pouze 1 klient jej přijal. Nejčastější příčinou odmítnutí účtu 

bylo u 5 zákazníků, ţe nechtějí účet měnit (24 %) a dalším důvodem byl např. u 3 zákazníků 

fakt, ţe mají účet, který je pro ně výhodný, nebo ţe se potřebují poradit s manţelem(kou) 

(10 %). Pro tyto argumenty klientů navrhuji nabídnout jim moţnost zaslání mailu ze strany 

asistenta s nabídkou účtu pouze pro porovnání se stávajícím účtem klienta. Zákazníci často 

sdělují, ţe se podívají na internet a případně, ţe se ozvou, ale myslím si, ţe přímo cílená 

mailová komunikace by byla účinnější.  

Rovněţ pro podporu prodeje běţného účtu Genius Optimal navrhuji 3 měsíční 

kampaň, která by se komunikovala v televizi. Samozřejmě po uváţení společnosti v oblasti 

nákladů na reklamu. Jednalo by se o sníţení poplatku 159,- Kč za vedení účtu na polovinu 

v případě, ţe by klient měl na účtu obrat za jeden měsíc větší neţ 25.000,- Kč. (Pokud by si 

zákazník zaloţil účet během stanoveného 3 měsíčního období a obrat by byl větší neţ 

25.000,- Kč v období po sobě jdoucích 6 měsíců, sníţil by se poplatek za jeho vedení na 

polovinu po dobu jednoho roku).  

Nabídku Expres půjčky přijalo 12 zákazníků z celkového počtu 60 zákazníků. 

Důvodem negativního postoje k Expres půjčce v 18 případech byl fakt, ţe zákazníci jiţ 

nechtějí ţádné dluhy (38 %). Např. obavy, ţe půjčku nezvládnou splácet, mělo 9 zákazníků 

(18 %). Od 1.3. do 31.5.2011 probíhá kampaň na podporu prodeje expres půjčky, kdy si 

klient můţe vybrat jednu ze tří výhod (bez poplatku za poskytnutí půjčky a předčasné 

splacení, jedna splátka hrazena bankou nebo odklad splátek o 3 měsíce). Časem se ukáţe, 

zda tato kampaň přiláká více zákazníků a zde je vhodné v ní pokračovat, proto nyní nemám 

ţádné návrhy na vylepšení.  

Co se týká Konsolidace půjček, tu jsem ve sledovaném období nabídla 17-ti 

zákazníkům, z nichţ pouze 5 ji odmítlo. Myslím si, ţe parametry Konsolikace půjček jsou 

nastaveny vhodně a zákazníci mají o ni zájem. Např. důvodem odmítnutí jednoho zákazníka 

byla jeho domněnka, ţe pro něj Konsolidace není výhodná. Takové zákazníky by se 

asistenti měli pokusit přesvědčit o nezávazné předschválení Konsolidace po telefonu, které 

je zdarma, aby zákazník viděl, co by pro něj získání Konsolidace představovalo.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce byla analýza poţadavků klientů call centra GE Money 

Auto, s. r. o. v Ostravě Hrabové. Zjišťovala jsem , z jakého důvodu telefonují na zákaznický 

servis. Rovněţ jsem chtěla zjistit jejich postoje k nabízeným produktům a především 

důvody, proč případně zákazníci dané produkty odmítají a následně jsem identifikovala 

nejvíce přijímané produkty.  

Marketingový výzkum jsem prováděla na základě sestaveného záznamového archu, 

do něhoţ jsem zapisovala data prostřednictvím individuálních telefonických hovorů se 

zákazníky společnosti GE Money Auto, s. r. o. Veškeré informace jsem zaznamenávala 

přímo v průběhu hovoru. Při zpracování dat jsem měla vytvořenou vlastní strukturu analýzy 

dat podle toho, s jakými poţadavky klienti telefonovali.  

Po 12-ti dnech sběru dat jsem získala 254 záznamových archů z původně 

plánovaných 250-ti záznamových archů. Po vyřazení nevhodných archů jsem data 

zpracovávala z 245 záznamových archů.  

Bylo zjištěno, ţe hlavní cílovou skupinou GE Money Auto, s. r. o. jsou fyzické 

osoby muţi ve věkové hranici 26-45 let. Nejvíce volajících pocházelo ze Středočeského      

a Moravskoslezského kraje. Dále jsem zjistila, ţe většina klientů má zaloţenou 

AUTOCreditovou smlouvu. V rámci sledovaného období se nejvíce poţadavků týkalo změn 

ve smlouvě a následně technického průkazu.  

Postoje klientů k nabízeným produktům byly posuzovány u 175 zákazníků. Ukázalo 

se, ţe nejčastějším důvodem pro omezení prodeje byla dluţná smlouva. Nejvíce přijímaným 

produktem u fyzických osob byla Konsolidace půjček a u právnických osob a osob 

samostatně výdělečně činných se jednalo o Express business. Nejčastějším důvodem pro 

odmítnutí produktů byl fakt, ţe se zákaznicí jiţ nechtějí zadluţovat nebo finance 

nepotřebují, či mají dostatek vlastních.  

Ze zjištěných výsledků výzkumu jsem navrhla opatření, která by mohla vést ke 

zvýšení spokojenosti zákazníků GE Money Auto, s. r. o. při vyřizování jejich poţadavků. 

Návrhy a doporučení v produktové oblasti jsem zaměřila uţ na zjištěnou hlavní cílovou 

skupinu, tedy na produkty pro fyzické osoby. Věřím, ţe zjištěné výsledky a doporučení 

budou účelové a přinesou společnosti GE Money Auto, s. r. o. zlepšení jak v servisní, tak 

prodejní části hovoru.                                                                     . 
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SEZNAM ZKRATEK: 

 

Adr. - adresa 

Aj. – a jiné 

BH- běţná havárie 

ČR – Česká republika 

DV – devinkulace 

EB – Expres Business 

EU – evropská unie 

Fir. - firma 

FO – fyzická osoba 

FON – fyzická osoba nepodnikatel 

FOP – fyzická osoba podnikatel 

GAB – Genius Active Business 

Hod.- hodina 

HP – havarijní pojištění 

Info. – informace 

Kl. - klient 

LPG – plyn 

Min.- minuta, minimálně  

Měs. – měsíce 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 

P. a. – per annun (za rok) 

PO – právnická osoba 

Poj. – pojistná (é,ý) 

Průb- průběh 

PU – pojistná událost 

PUK, PUS – předčasné ukončení smlouvy 

PVR – povinné ručení 

RZ – registrační značka 

ŘU – řádné ukončení 

STK – státní technická kontrola 

Tab. – tabulka 



 

 

TH – totální havárie 

T.j.- to je  

TP – technickýprůkaz 

Tzn. – to znamená 

VK – výsledná kalkulace 

VOP – všeobeně obchodní podmínky 

VSZP – vzdání se zástavního práva 

VSZP RZ – vzdání se zástavního práva rozpočtem 

VTP – velký technický průkaz 

Vysv. - vysvětlivky 

ZA- záznamový arch 

Zm. - změna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prohlášení o vyuţití výsledků diplomové práce 

 
Prohlašuji, ţe 

 

- jsem byla seznámena s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských            

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo;   

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB–TUO) má právo nevýdělečné, ke své vnitřní potřebě, diplomovu práci uţít (§ 

35. odst. 3);  

- souhlasím s tím, ţe diplomová práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucí diplomové 

práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnou licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne pořadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše).  

 

 

V Ostravě dne 29.4.2011 

 

 

      …………………………… 

             Kamila Prokopová 

 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Mastného 8/1581, 710 00, SLEZSKÁ OSTRAVA 



 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Obrázek centrály v Praze a Call centra v Ostravě  

Příloha č. 2: Pobočky GE Money Bank v Ostravě 

Příloha č. 3: Produkty společnosti GE Money Auto 

Příloha č. 4: Produkty společnosti GE Money Bank pro fyzické osoby  

Příloha č. 5: POS materiály společnosti GE Money Auto 

Příloha č. 6: Konkurenční produkty 

Příloha č. 7: Schopnosti profesionálního operátora 

Příloha č. 8: Záznamový arch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 : OBRÁZEK CENTRÁLY V PRAZE A CALL CENTRA V OSTRAVĚ  

    Obr. č. 1: Centrála - Praha 

 

                                                     

 

        Obr. č. 2, 3: Call Centrum v Ostravě 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: POBOČKY GE MONEY BANK V OSTRAVĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: PRODUKTY SPOLEČNOSTI GE MONEY AUTO 

 

AUTOCredit 

Parametry produktu 

- Výše financované částky: 25.000,- Kč – neomezeně; 

- délka trvání: nové vozidlo 24-84 měsíců; ojeté vozidlo 24-72 měsíců; 

- typ vozidla: osobní (M1), uţitkové (N1); 

- stáří vozidla: 13 let na konci smlouvy; 

- povinné ručení: ze zákona povinné, ale klient si jej můţe sjednat individuálně; 

- havarijní pojištění: povinné přes GE u financované částky nad 150.000,- Kč. 

 

Potřebné doklady 

- Občan – nepodnikatel: občanský průkaz, řidičský průkaz, pevná telefonní linka do 

zaměstnání, kontaktní telefon, potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, doklad pro 

ověření adresy (SIPO, vyúčtování za telefon, nájem, plyn, výpis z běţného účtu, 

atd.). 

- OSVČ a Právnické osoby: občanský průkaz zástupce, ţivnostenský list/koncesní 

listina, pevná telefonní linka nebo paušál, daňové přiznání potvrzené finančním 

úřadem, přiznání k DPH, výpis z běţného účtu, potvrzení od finančního úřadu          

o závazcích vůči státu. 

 

Podmínky získání 

- Občan nepodnikatel: V době podání ţádosti nesmí být ţadatel ve zkušební době 

nebo výpovědní lhůtě. V případě, ţe zaměstnavatelem ţadatele je subjekt se sídlem 

mimo ČR, je nutné k posouzení návrhu předloţit kopie výplatních listin za poslední 

3 měsíce ţadatele a kopii pracovní smlouvy. V případě, ţe zaměstnavatelem je 

zahraniční subjekt podnikající na území ČR, pak doba jeho podnikání na území ČR 

musí být minimálně 6 měsíců. V případě, ţe ţadatelem je cizinec pracující v ČR, 

musí minimální doba jeho aktuálního pracovního poměru v ČR činit alespoň 6 

měsíců.  

- OSVČ a Právnická osoba: V případě, ţe občan poţaduje smlouvu na rodné číslo      

a uvádí jako zaměstnavatele svou ţivnost nebo 100 procentně vlastněnou společnost, 

je posuzován jako podnikatelský subjekt. Minimální doba podnikání podnikatelů – 



 

 

cizích státních příslušníků – na území ČR je 6 měsíců; totéţ platí i v případě, ţe 

právnická osoba je vlastněna cizími státními příslušníky.  

- Cizinec: musí mít povolení k pobytu v České republice. 

 

Finanční a zpětný leasing 

Parametry produktu 

- Výše financované částky: od 25.000,- Kč – neomezeně; 

- délka trvání: 36-72 měsíců; pokud chce PO nebo FOP uplatnit slevu na daních, doba 

trvání je min. 60 měsíců; 

- typ vozidla: osobní (M1), uţitkové (N1); 

- stáří vozidla: 13 let na konci smlouvy; 

- povinné ručení: uzavření je povinné ze zákona (můţe být součástí finanční sluţby); 

- havarijní pojištění: uzavření je povinné dle VOP (můţe být součástí finanční 

sluţby). 

 

Potřebné doklady a podmínky získání finančního leasingu jsou shodné jako               

u produktu AUTOCredit. 

 

Motocredit 

Parametry produktu 

- Výše financované částky: ojetý motocykl: 25.000,- Kč – 300.000,- Kč, nový 

motocykl: 25.000,- Kč – 400.000,- Kč; 

- délka trvání: 6-48 měsíců; 

- stáří motocyklu: max. 6 let při podpisu smlouvy; 

- povinné ručení: ze zákona povinné, ale klient si jej můţe sjednat individuálně; 

- havarijní pojištění: povinné přes GE u financované částky nad 150.000,- Kč. 

 

Potřebné doklady a podmínky získání se shodují s AUTOCreditem a Finančním 

leasingem.  

 

Zdroj: [47]   

 



 

 

Příloha č. 4:  PRODUKTY SPOLEČNOSTI GE MONEY BANK PRO FYZICKÉ                 

     OSOBY 

Expres půjčka 

Parametry produktu 

- Výše financované částky: 30.000- Kč - 600.000,- Kč; 

- délka trvání: 30.000,- Kč-200.000,- Kč: 24-72 měsíců; 201.000,- Kč – 600.000,- Kč: 

24-96 měsíců. 

 

Potřebné doklady 

- Nový klient: občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti, potvrzení o příjmu či 

daňové přiznání + ţivnostenský list nebo koncesní listina, doklad k ověření adresy; 

- stávající klient: občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti; pokud se nezměnily 

údaje, které byly na poslední podané ţádosti uvedené v poloţce zaměstnavatel 

(příjem, zaměstnání, vyţivované osoby apod.), nepotřebuje potvrzení o příjmu ani 

doklad pro ověření adresy.  

 

Podmínky získání 

- FO občan ČR s trvalým bydlištěm a kontaktní adresou v ČR; 

- cizozemec: občan EU s příjmem v ČR; 

- starší 18-ti let;  

- musí mít trvalý příjem: tzn. pracovní poměr na dobu určitou, neurčitou, důchodce, 

osoba pobírající rentu, podnikání;  

- telefon do zaměstnání a osobní telefonní kontakt. 

 

Konsolidace půjček 

Parametry produktu  

- Výše financované částky: do 300.000,- Kč; 

- délka trvání: viz tab. č. 1. 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. č. 1: Parametry Konsolicace půjček  

půjčená částka (v Kč) doba splácení (v měs.) 

30.000 - 99.000 24, 30, 40, 50, 60, 72, 84 

100.000 - 199.000 24, 30, 40, 50, 60, 72, 84 

200.000 - 249.000 24, 30, 40, 50, 60, 72, 84, 96 

250.000 - 300.000 24, 30, 40, 50, 60, 72, 84, 96 

 

Potřebné doklady a podmínky získání jsou shodné s Expres půjčkou.  

 

Běţné účty 

Podmínky pro získání 

- FON tuzozemec nebo cizozemec; 

- věk 18 let a více; 

- kontaktní adresa na území ČR; 

- nezletilá osoba starší 15 let zastoupená svým zákonným zástupcem; 

- občan, který nabyl zletilosti před dosaţením věku 18 let jinak. 

 

Potřebné doklady 

- tuzozemec: občanský průkaz, druhý doklad totoţnosti; 

- cizozemec: cestovní pas, povolení k trvalému pobytu. 

 

a) Genius Optimal 

Genius Optimal je běţný účet, který v rámci měsíčního poplatku 199,- Kč nabízí 

klientům:  

- neomezené hotovostní vklady na obchodním místě; 

- neomezené výběry z více jak 600 bankomatů GE Money Bank v ČR; 

- veškeré příchozí a odchozí transakce realizované elektronicky; 

- sluţby přímého bankovnictví – Internet Banka, Mobil Banka, Telefon Banka; 

- vyuţívání sluţby SMS Servis (50 SMS zdarma);  

- zasílání měsíčního Evýpisu; 

- vedení a vyuţívání 1 debetní stříbrné platební karty MasterCard s výhodami 

(Cestovní pojištění Komfort pro klienty a jejich blízké, pojištění zneuţití debetní 

karty, pojištění asistenčních sluţeb „Complete Comfort“, sluţbu Master Card Global 

Servis – 24 hodinový servis, účast v programu bene+); 



 

 

- vedení a vyuţívání 1 debetní platební karty (Maestro, MasterCard) a karty pro 

internetové nakupování; 

- odměna aţ 5 % z plateb kartou u vybraných partnerů věrnostního programu bene+; 

- sluţba infolimit, která poskytuje informaci, kolik si zákazník můţe půjčit financí; 

- vedení a vyuţívání spořicího účtu Optimal s úrokovou sazbou 2,5 % p. a; 

- vedení sluţby Flexikredit – kontokorent s moţností přečerpat účet do mínusu. 

 

b) Genius Active 

Běţný účet Genius Active je nabízen za 129,- Kč. V rámci této ceny banka klientům 

nabízí:  

- neomezené výběry z více jak 600 bankomatů GE Money Bank v ČR; 

- jeden vklad hotovosti na obchodním místě měsíčně; 

- neomezené příchozí a odchozí transakce realizované elektronicky; 

- zřízení a zrušení trvalých příkazů, inkas a SIPO; 

- sluţby přímého bankovnictví – Internet Banka, Mobil Banka, Telefon Banka; 

- vyuţívání sluţby SMS Servis (50 SMS v ceně); 

- odměna aţ 5 % z plateb kartou u vybraných partnerů věrnostního programu bene+; 

- vedení a vyuţívání 2 debetních karet (Maestro, MasterCard) a karty pro internetové 

nakupování; 

- sluţba infolimit pro zjištění informací, kolik si lze půjčit financí; 

- vedení sluţby Flexikredit – kontokorent s moţností přečerpat účet do mínusu; 

- při průměrném měsíčním zůstatku ve výši 250.000,- Kč a více je vedení účtu 

v příslušném měsíci zdarma; 

- záruka vrácení peněţ (případě nespokojenosti během prvních 6 měsíců uţívání účtu 

se vrací peníze za jeho vedení). 

 

c) Genius Gold 

Konto Genius Gold se nabízí za měsíční poplatek 499,- Kč a zdarma k tomu účtu je 

navíc: 

- výhodné úročení konta úrokovou sazbou 1,5 % p. a.; 

- odměna aţ 10 % z plateb kartou u vybraných partnerů věrnostního programu bene+; 

- odměny za platby kartou ve výši 0,5 % u všech obchodníků, který nejsou partnery 

programu bene+; 



 

 

- jedná zlatá platební karta MasterCard Gold a jedna platební karta Maestro nebo 

MasterCard určená pro nákupy na internetu; 

- vedení účtu zdarma v případě vkladu, který je do 20. dní v měsíci 1.000.000,- Kč a 

více; 

- moţnost neustálého přehledu o pohybech na kontu (SMS servis nebo přímé 

bankovnictví); 

- všechny příchozí platby, odchozí transakce zadané elektronicky a výběry 

z bankomatu; 

- zavedení a vedení Flexikreditu – kontokorentní úvěr umoţňující čerpat účet do 

mínusu; 

- 1 vklad hotovosti měsíčně na obchodním místě. 

 

Kreditní karty 

Podmínky získání 

- věk: 18 let; 

- trvalý zdroj příjmů; 

- adresa trvalého bydliště i kontaktní adresa na území ČR; 

- telefon do zaměstnání a kontaktní telefon. 

 

Potřebné doklady 

- občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti; 

- zaměstnaní: potvrzení o příjmu od zaměstnavatele v případě ţádosti o čerpání úvěru 

vyššího neţ 50.000,- Kč; 

- důchodci: potvrzení o důchodu; 

- podnikatelé: ţivnostenský list, daňové přiznání. 

 

a) Money Card Plus 

Kreditní karta Money Card Plus je určena klientům, kteří mají zájem opakovaně 

vyuţívat finance banky od 10.000,- Kč aţ do 150.000,- Kč. S věrnostním programem bene+ 

můţou ušetřit aţ tisíce korun ročně, jelikoţ je zde nastavena odměna aţ 10 % u vybraných 

partnerů a 1 % zpět za kaţdý nákup kdekoliv jinde.  

Na kartě je nastaveno 50-ti denní bezúročné období na bezhotovostní platby včetně 

plateb na internetu. Pouţívání karty je bezpečné díky ČIPu a potvrzení PIN kódem.  



 

 

b) Money Card Gold 

Zlatou kartu vyuţijí zákazníky, pro které je důleţitá jejich image a působení na 

veřejnosti. Jedná se o prestiţní kartu, která rovněţ nabízí 50-ti denní bezúročné období na 

bezhotovostní platby včetně plateb na internetu. Zákazníci mohou čerpat úvěrový rámec aţ 

do 300.000,- Kč a mimo 10 % odměny u partnerů bene+ a 1% odměny při nákupu kdekoliv 

jinde, získávají aţ 20 % u partnerů programu gold bene+.  

Dalšími výhodami karty jsou asistenční sluţby Complete Comfort v ceně, VIP 

zákaznická linky bez čekání, slevy s programem MasterCard ELITE, internet banka a 

elektronické výpisy.  

 

c) Money Card Gratis  

Money Card Gratit je určena pro nenáročné zákazníky, kteří vyuţívají pouze 

nejzákladnější sluţby. Neúčtuje se zde ţádný poplatek za vedení karty a úvěrový rámec 

můţe dosahovat 150.000,- Kč. Rovněţ lze vyuţít 50-ti denní bezúročné období na 

bezhotovostní platby včetně plateb na internetu, internet banku a elektronické výpisy.  

Tato kreditní karta se liší od předchozích především v tom, ţe nenabízí výhodná 

procenta u partnerů bene+. 

 

Hypotéky 

Podmínky získání a potřebné doklady pro hypotéky neuvádím, jelikoţ se jedná o 

velmi specifické produkty, jeţ řeší speciální hypotéční bankéři.  

 

a) Hypotéka 

Hypotéční úvěry společnosti GE jsou účelově určeny na investice do nemovitostí 

slouţících k bydlení nebo neúčelově zajištěné nemovitosti. Finanční rámec hypotéky se 

pohybuje od 300.000,- Kč aţ do 80 % trţní ceny nemovitosti a lze ji splácet od 5 do 30 let. 

 

b) Americká hypotéka 

Americká hypotéka klientovi umoţní půjčit si vyšší částku a díky tomu, ţe je úvěr 

zajištěn nemovitostí, získá niţší úrokovou sazbu i měsíční splátku a peníze můţe vyuţít na 

cokoliv. Výše úvěrového rámce je od 200.000,- Kč aţ do 1.500.000,- Kč a to aţ do 50 % 

trţní ceny nemovitosti.  

 



 

 

c) Hypotéka naopak 

Jedná se o závazek banky, ţe po splnění všech dohodnutých podmínek s klientem 

uzavře smlouvu ve formě smlouvy o budoucí smlouvě o hypotéčním úvěru. Banka pouze na 

základě příjmů schválí maximální výši hypotéky a tuto garantuje celých 6 měsíců. Tento typ 

hypotéky lze získat od 300.000,- Kč.  

 

d) Hypotéka jako součást konsolidace 

Hypotéku u GE Money Bank, a. s. lze doplnit o Konsolidaci půjček k hypotéce. 

Poskytuje se od 200.000,- Kč do 900.000,- Kč, maximálně 80 % trţní hodnoty nemovistosti, 

na dobu 5-30 let. Pomocí této hypotéky lze splatit nezajištěné půjčky, kontokorenty či 

kreditní karty a tímto sníţit měsíčnní výdaje na splátky.  

 

Zdroj: [47]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5: POS MATERIÁLY SPOLEČNOSTI GE MONEY AUTO 

           Obr. č. 1: Exteriér                 Obr. č. 2: Interiér 

 

Obr. č. 3: Informační kostka         Obr .č. 4: Visačka                 

 

Obr. č. 5: Popis obálky s výpisem z účtu  

 

 

                                                     Obr. č. 6: Auto 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6: KONKURENČNÍ PRODUKTY 

a) Essox, s. r. o. 

 

Leasing, Úvěr  

 Parametry produktu jak pro leasing tak úvěr jsou shodné, jsou uvedeny níţe:  

Parametry produktu 

- Výše financované částky: 35.000,- Kč – neomezeně; 

- délka trvání: nové i ojeté vozidlo 12-84 měsíců; 

- typ vozidla: osobní (M1), uţitkové (N1); 

- stáří vozidla: 10 let na konci smlouvy; 

- povinné ručení: ze zákona povinné, ale klient si jej můţe sjednat individuálně; 

- havarijní pojištění: můţe být sjednáno v rámci splátek.  

 

b) S Autoleasing, a. s. 

 

Úvěr  

 Úvěr na nákup vozidla od společnosti S Autoleasing, a. s. je určen pro občany, 

podnikatele i firmy. Lze vyuţít na nákup nových, předváděcích a ojetých automobilů, jak 

osobních tak uţitkových.  

 

Parametry produktu 

- Výše financované částky: od 30.000,- Kč do 2.000.000,- Kč; 

- délka trvání: nové i ojeté vozidlo 12-96 měsíců; 

- typ vozidla: osobní (M1), uţitkové (N1); 

- stáří vozidla: 12 let na konci smlouvy; 

- povinné ručení: ze zákona povinné, můţe být sjednáno v rámci splátek; 

- havarijní pojištění: povinné od výše financované částky nad 150.000,- Kč.   

 

Finanční leasing 

Finanční leasing společnosti S Autoleasing, a. s. funguje jako pronájem 

s přednostním právem na koupi najaté věci s dobou pronájmu od 60 měsíců. Leasingovým 

nájemcem můţe být podnikatel nebo firma. Je určen pro financování nových osobních 

vozidel, nových uţitkových automobilů do 3,5 tun a pouţitých vozů do 3,5 tun.  



 

 

Parametry produktu 

- Výše financované částky: nové vozidlo: 100.000,- Kč – neomezeně, ojeté vozidlo: 

70.000,- Kč – neomezeně; 

- délka trvání: nové i ojeté vozidlo 12-96 měsíců; 

- typ vozidla: osobní (M1), uţitkové (N1); 

- stáří vozidla: 10 let na konci smlouvy; 

- povinné ručení: ze zákona povinné, můţe být sjednáno v rámci splátek. 

- havarijní pojištění: nepovinné, můţe být sjednáno v rámci splátek.  

 

Operativní leasing 

Operativní leasing je finančním produktem, který kromě financování zahrnuje 

doprovodné sluţby, které vyplývají z vlastnictví vozidla. Je určen podnikatelům a firmám, 

kteří chtějí vyuţít komplexní servis a zároveň sníţit své vlastní náklady spojené s péči o 

vozový park. Poskytuje se na nové osobní a uţitkové automobily do 3,5 tun.  

 

Parametry produktu 

- Výše financované částky: do 100 % tní ceny vozidla; 

- délka trvání: 12-60 měsíců; 

- typ vozidla: osobní (M1), uţitkové (N1); 

- stáří vozidla: pouze nová vozidla; 

- povinné ručení: ze zákona povinné, můţe být sjednáno v rámci splátek; 

- havarijní pojištění: nepovinné, můţe být sjednáno v rámci splátek.  

 

Leasing se zůstatkovou hodnotou 

Tento produkt funguje jako pronájem s přednostním právem na koupi najaté věci. Na 

konci pronájmu se vozidlo odkupuje za předem známou zůstatkovou hodnotu. Je určen pro 

podnikatele a firmy na nákup nového osobního vozidla, nového uţitkového automobilu do 

3,5 tun a předváděcího vozidla.  

 

Parametry produktu 

- Výše financované částky: 50.000 – 2.000.000,- Kč, 

- délka trvání: 24-60 měsíců, 

- typ vozidla: osobní (M1), uţitkové (N1); 

- stáří vozidla: pouze nová vozidla; 



 

 

- povinné ručení: ze zákona povinné, můţe být sjednáno v rámci splátek, 

- havarijní pojištění: nepovinné, můţe být sjednáno v rámci splátek.  

 

Leasing s nulovým navýšením  

Leasing s nulovým navýšením funguje jako pronájem s přednostním právem na 

koupi najaté věci, při kterém se neplatí nic navíc. Na konci pronájmu lze vozidlo odkoupit 

za symbolickou kupní cenu 1.000,- Kč. Podnikatelé a firmy jsou ti, kteří si produkt mohou 

pořídit, a sice na nové osobní vozidlo, nové uţitkové vozidlo nebo na předváděcí vozidlo.  

 

Parametry produktu 

- Výše financované částky: 50.000,- Kč – 700.000,- Kč; 

- délka trvání: 36-48 měsíců; 

- typ vozidla: osobní (M1), uţitkové (N1); 

- stáří vozidla: pouze nové vozidlo; 

- povinné ručení: ze zákona povinné, sjednáno v rámci splátek,  

- havarijní pojištění: sjednáno v rámci splátek. 

 

c) Home Credit, a. s. 

 

IDEAL Credit  

IDEAL Credit je určen pro financování nových i ojetých, osobních i uţitkových 

vozů do 3,5 tun. Je poskytován jak fyzickým tak právnickým osobám.  

 

Parametry produktu 

- Výše financované částky: 30.000,- Kč – neomezeně; 

- délka trvání: od 24 do 84 měsíců; 

- typ vozidla: osobní (M1), uţitkové (N1); 

- stáří vozidla: 12 let na konci smlouvy; 

- povinné ručení: ze zákona povinné, ale klient si jej můţe sjednat individuálně; 

- havarijní pojištění: povinné přes HomeCredit u financované částky nad 150.000,- 

Kč. 

 

 



 

 

IDEAL Credit+ 

Jedná se o bezúčelový spotřebitelský úvěr pro financování výbavy a doplňků vozidel. 

Lze jím financovat nákup letních a zimních pneumatik, autorádia, přívěsný vozík a další 

příslušenství. IDEAL Credit+ je určen pro fyzické osoby nepodnikatele a fyzické osoby 

podnikatele. Délka úvěru můţe být od 6 do 60 měsíců ve výši od 3.000,- Kč aţ do 50.000,- 

Kč.  

 

d) ČSOB Leasing, a. s. 

 

Finanční leasing 

Financování dopravní techniky, strojů a zařízení lze prostřednictvím finančního 

leasingu. Jde o pronájem movité věci, po jehoţ skončení přechází předmět leasingu za 

dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce. Finanční leasing mohou vyuţít i podnikatelé 

a právnické osoby.   

 

Operativní leasing 

Produkty operativního leasingu, které ČSOB Leasing, a. s. poskytuje, jsou nabízeny 

pod značkou ČSOB Autolease. ČSOB Autolese umoţňuje provozovat firemní, osobní a 

uţitkové vozy, nákladní automobily, stroje a zařízení a také motocykly.  

 

Zákaznický úvěr  

Zákaznický úvěr je účelový úvěr pro pořízení automobilů, strojů a zařízení. Výhodou 

pro klienta je fakt, ţe předmět úvěru se stává ihned jeho majetkem. Je určen jak pro fyzické 

tak právnické osoby.  

 

Zdroje: [43], [44], [45], [46]   

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7: SCHOPNOSTI PROFESIONÁLNÍHO OPERÁTORA 

Tab. č. 1: Schopnosti profesionálního operátora 

   Komunikační dovednosti 

   vyjednávací schopnosti 

   kultivované jazykové vyjadřování 

   aktivní naslouchání 

   technika kladení otázek 

   výslovnost, rychlost mluvy, modulace hlasu 

   Odborné znalosti 

   znalost společnosti, orientace v ní 

   znalost výrobků a sluţeb 

   znalost potřeb a problémů zákazníků 

   přehled o konkurenci, znalost trhu 

   znalost procesů, servisních činností 

   znalost práce na PC 

   informovanost o novinkách ve společnosti 

   znalost firemních webových stránek 

   Osobní profil 

   organizační schopnosti a samostatnost 

   operativnost a rozhodnost 

   emoční inteligence 

   flexibilita 

   diskrétnost 

   loajalita vůči společnosti 

   sebeovládání 

   důvěryhodnost 

   osobní autorita 

   Sociální kompetence 

   empatie, orientace na zákazníka 

   iniciativa a tvořivost 

   předpoklady pro týmovou práci 

   schopnost přijímat změny a snášet stres 

 

Zdroj: [13] 

 

 



 

 

Příloha č. 8: ZÁZNAMOVÝ ARCH 

ZÁZNAMOVÝ ARCH – část první 

                                                poţadavky klientů  

Datum záznamu:    ……………………..            Hodina záznamu:   ………………………… 

Den záznamu:        ……………………..       Délka hovoru:        ………………………… 

 

 Jedná se o: autokredit leasing    

Volá:  
PO   
OSVČ pohlaví:  muž rok narození:  …………………………………….. 
FO  žena město: …………………………………….. 

 

AUTOKREDIT 

POJIŠTĚNÍ 

jak postupovat:  

hlášení PU: BH  TH odcizení 

VSZP: 
schválení  zaslat na adr. zaslat faxem 

zamítnutí 

prodluţení 

VSZP RZ: 
schválení  zaslat na adr. zaslat faxem 

zamítnutí 

prodluţení 

Info. o průběhu:  TH  odcizení  

Info. o poj. prod.: HAV  POV  Cardif 

dofakturace PVR: info. rozpis opětovné zaslání 

 

ZMĚNY 

povolení: 
změna VIN a čísla motoru uţívání vozidla 3. osobou  

výměna RZ přestavba na LPG 

změna barvy vozidla 



  

potvrzení: o trvání úvěru  

převod: 
dědictví  info. o převodu  

změna uţivatele  info. o převodu  info. o průběhu 

prodej podniku info. o prodeji  info. o průběhu  

PUK:  info. o PUK  ţádost o PUK  info. o průb. storno  

nesouhlas s popl. za PUK nesouhlas s VK  

ŘU:  info. o ŘU  opětovné zaslání ŘU odeslání VTP  

změny tel. změna kor. adresy  změna tel. čísla 

změny 

pís.  

změna trvalého bydliště změna čísla účtu zm. jména/názvu fir. 

změna pojištění  změna zaměstnavatele zm. jiné: …………………… 



 

 

VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ 

zapůjčit TP z důvodu: ………………… 

originál zaslat na adresu 

objednat na pobočku 

kopie  zaslat na adresu 

zaslat na fax 

prodlouţení lhůty TP z důvodu  …………………………………………………………. 

 

SPLÁTKY 

způsob úhrady 

došlá platba?  dohledání platby  

info. o čísle účtu 

info. o přeplatku 

odeslání splátkového kalendáře  

dotah na dluh  přepojeno na pohledávky 

info. o předplacení splátek 

info. o počtu zbývajících splátek k úhradě  

 

JINÉ 

zaslání kopie smloiuvy info. o adresách 

info. o navrácení vozidla info. o telefonních číslech 

podvod další…………………………. 

info. o benefitech     

 

E-AUTO  

 klient má zájem  


 

 klient nemá zájem  



  

 

 

 

 

 

 



 

 

LEASING 

POJIŠTĚNÍ 

jak postupovat 

hlášení PU BH TH odcizení 

DV  
schválení zaslat na adr. zaslat faxem 

zamítnutí 

prodlouţení 

info. o průběhu TH  odcizení 

info. o poj. prod. HAV  POV  Cardif  

dofakturace PVR info.  rozpis opětovné zaslání 

bezeškodný průběh info. o HP z PVR zaslat na adr. 

 

ZMĚNY 

povolení: 

zm. VIN a č. mot. montáţ TŘ 

výměna RZ přestavba na LPG 

zm. barvy vozidla uţívání vozidla 3. osobou  

potvrzení: o trvání leasingu  

převod: dědictví  info. o převodu  

změna uţivatele  info. o převodu  info. o průběhu  

PUK:  info. o PUK  ţádost o PUK  info. o průběhu storno  

info.o PUK na 3.os. nesouhlas s popl. nesouhlas s VK 



  

ŘU:  info. o ŘU  opět. zaslání ŘU odeslání VTP  info. o od.fa. 

zm. tel. změna kor. adresy  změna tel. čísla 

zm. pís. 
zm. trval. bydliště změna čísla účtu zm. jména/názvu fir. 

změna pojištění  změna zaměstnav. odklad splátek    

zm. data splatnosti  změny jiné………………………………………………….. 

 

VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ 

zapůjčit TP z důvodu: ………………… 

originál zaslat na adresu 

objednat na pobočku 

kopie  zaslat na adresu 

zaslat na fax 

prodlouţení lhůty TP z důvodu  …………………………………………………………. 

 

 



 

 

SPLÁTKY 

způsob úhrady 

došlá platba?  dohledání platby  

info. o čísle účtu 

info. o přeplatku 

odeslání splátkového kalendáře  

dotah na dluh  přepojeno na pohledávky 

info. o předplacení splátek 

info. o počtu zbývajících splátek k úhradě  

 

JINÉ 

zaslání kopie smloiuvy info. o adresách 

info. o navrácení vozidla info. o telefonních číslech 

podvod další…………………………. 

info. o benefitech     

 

E-AUTO  

 klient má zájem  



  

 klient nemá zájem  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁZNAMOVÝ ARCH – část druhá 

                                                prodejní část pro FO 

 

KONSOLIDACE 

 

Splácíte kromě tohoto vozidla ještě něco dalšího (půjčky, kreditní karty…)?  

ano – Co říkáte na to, ţe byste mohl(a) získat konsolidaci, coţ je sloučení   

Vašich  splátek do jedné. To znamená, ţe byste platil(a) pouze jednu měsíční 

splátku, a tím byste ušetřil(a) na úrocích a poplatcích. (Co byste říkal(a) 

moţnosti kaţdý měsíc splácet méně?). (Co byste říkal(a) moţnosti kaţdý měsíc 

ušetřit a ještě mít k dispozici finance navíc?).                                                                                                              

……………………………………………………………………........................ 

                    …………………………………………………………………………………… 

 Mohu se zeptat, proč nechcete ušetřit a sníţit si měsíční splátky?  

         …………………………………………………………………………………... 

        Scoring: kl. přijal x nepřijal (Mohu Vás zdarma zpětně kontaktovat,  

     propočítáme, zda by byla konsol. schválena a také, kolik byste ušetřil(a)).  

                          ..……………………………………………………………………………… 

        Schůzka: kl. přijal x nepřijal 

 

 ne (přechod na jiné produkty)  

 

ZJIŠTĚNÍ POTŘEB 

 

Co říkáte na to, ţe byste mohl(a) získat finance aţ do výše 600.000,- Kč? Plánujete  

nějaké výdaje? Jak by se Vám líbila částka 100.000,- Kč? Víte, za co ji utratit? 

        ………………………………………………………………………………………….... 

      kladný přístup: (na základě otázek zjistit, jaký produkt kl. vyhovuje) 

1. CO? Plánujete koupi vozidla, investice nebo si chcete rozšířit svůj rozpočet?  

………………………………………………………………………………………… 

2. JAKÁ ČÁSTKA, KOLIK?  

………………………………………………………………………………………… 

3. JAK RYCHLE? Kdy to plánujete? Jak rychle finance potřebujete?  

………………………………………………………………………………………… 

4. JAK DLOUHO byste chtěl(a) splácet?  

………………………………………………………………………………………… 

5. JAKOU ČÁSTKU byste chtěl(a) splácet?  

………………………………………………………………………………………… 

Nabídnut produkt: ……………………………………………………………...... 

Scoring: klient přijal x nepřijal 

Schůzka: klient přijal x nepřijal  

 

      záporný přístup 

 ………………………………………………………………………………………… 

  (dle reakce přechod k ostatním produktům)  

 

 



 

 

EXPRES PŮJČKA 

 

Plánujete výdaje? Uvítal(a) byste nějaké finance?  

 ano – jaké? Co plánujete? 

         …………………………………………………………………………………… 

Co říkáte na to, ţe byste mohl(a) získat finance od 30 do 600.000 Kč?   

Věděl(a) byste, jak je vyuţít? Jedná se o finance bezúčelové a bez 

ručitele.  

                                …………………………………………………………………………....   

  Jaká částka by Vás zajímala? ……………………………………………. 

Pokud byste o Expres půjčku poţádal(a) do 31.12.2010, mohl(a) byste si    

zdarma zvolit libovolný počet mimořádných splátek nebo půjčku 

kdykoliv splatit celou (také zdarma).            

          ……………………………………………………………………………

                 Scoring: klient přijal x nepřijal 

             Schůzka: klient přijal x nepřijal 
         
 ne ………………………………………………………………………………… 

         (přechod na jiné produkty) 

 

BĚŢNÝ ÚČET GENIUS OPTIMAL 

 

Máte někde veden běţný účet?  

 ano 

  U jaké společnosti? ……………………………………………………… 

  Za jaký poplatek? ………………………………………………………... 

 Platíte jednorázový poplatek nebo za kaţdý poplatek zvlášť? 

…………………………………………………………………………….  

  Máte zde nějaké výhody v rámci poplatku? ……………………………... 

                    ……………………………………………………………………………. 

U naší společnosti byste mohl(a) získat účet Genius Optimal, kde je 

v rámci jednoho měsíčního poplatku 199,- Kč všechno zdarma 

(příchozí, odchozí platby, výběry z bankomatu, internet banka, mobil 

banka..). Také byste navíc získala(a) prestiţní stříbrnou kartu, která je 

v rámci ceny a zarhnuje veškerá pojištění. Navíc bychom Vám k účtu 

zdarma zaloţili Spořící účet Optimal, kde byste měl(a) garantovaný 

úrok 2,5 % aţ do 30.6. příštího roku. Co na to říkáte?                                  

                                …………………………………………………………………………... 

  Schůzka: kl. přijal x nepřijal 

 

 ne 

Co říkáte na to, ţe byste mohl(a) mít u naší společnosti veden běţný účet 

Genius Ooptimal, kde je v rámci jednoho poplatku 199,- Kč všechno 

zdarma (příchozí, odchozí  platby..). Také byste navíc získal(a) prestiţní 

střírnou kartu, která je v rámci ceny a zahrnuje veškerá pojištění a ještě 

bychom Vám zdarma zaloţili Spořící účet Optimal, kde byste měl(a) 

garantovaný úrok 2,5 % aţ do 30.6.2011. Co na to říkáte?                   

…………………………………………………………………………… 



 

 

Jakým způsobem hradíte platby? Chodíte na poštu? V rámci tohoto účtu 

máte zdarma internet a mobil banku. Kdyţ zde budete zadávat platby, 

máte to také zdarma. 

…………………………………………………………………………… 

  Schůzka na pobočku, aby se kl. dozvěděl více o účtu:  

          přijal x nepřijal 

 

V případě, ţe se kl. bude zdát 199,- Kč velký poplatek – nabídka Genius Active.  

        ……………………………………………………………………………………… 

V případě, ţe kl. bude od účtu očekávat více – nabídka Genius Gold. 

        ………………………………………………………………………………………. 

 

 

KREDITNÍ KARTA MONEY CARD PLUS 

 

Pouţíváte kreditní kartu?  

 ano 

  Platíte s ní v obchodech?  

Ano – Jste odměňován(a) za to, ţe s ní platíte? Jak? Jaký 

získáváte úrok za to, ţe s ní platíte v obchodě?        

           …………………………………………………………………… 

    U naší společnosti byste mohla(a) získat aţ 10 % za kaţdý  

            nákup. Co na to říkáte?  

            …………………………………………………………… 

Nabízíme kreditní kartu Money Card Plus za 49,- Kč 

měsíčně, kde můţete čerpat od 10 do 150.000,- Kč           

a můţete zde vyuţít 50-ti denní bezúročné období (další 

argumenty níţe). Co na to říkáte?                   

…………………………………………………………… 

    Scoring: kl. přijalx nepřijal 

    Schůzka: kl. přijal x nepřijal 

 

   Ne (přechod na argumenty níţe)  

 ne ………………………………………………………………………………… 

Víte o tom, ţe platby kartou jsou mnohem bezpečnější neţ hotovost, 

kterou Vám můţe kdokoliv zcizit a navíc máte kartu vţdy při sobě         

a nemusíte hlídat, jestli máte dostatek hotovosti. Co na to říkáte?              

…………………………………………………………………………… 

Navíc platby kartou jsou zdarma, kdeţto za výběr hotovosti platíte 

zbytečně poplatek.                   

…………………………………………………………………………… 

Nabízíme kreditní kartu Money Card Plus za poplatek 49,- Kč, kde 

můţete čerpat od 10 do 150.000,- Kč bez potvrzení o příjmu.                                                              

…………………………………………………………………………… 

Na kreditní kartě můţete vyuţít aţ 50 dnů bezúročné období, takţe se  

nezadluţíte. Kaţdý měsíc dostanete přehledný výpis a v internet bance 

máte aktuální přehled výdajů.                               

…………………………………………………………………………… 

  Kartu můţete mít jako rezervu pro potřebu cokoli nenadále uhradit. 



 

 

                                …………………………………………………………………………… 

Stalo se Vám někdy, ţe jste neměl(a) na splátku? Karta Vám pomůţe 

překlenout krátkodobý nedostatek vlastních prostředků.                  

…………………………………………………………………………… 

Pro kaţdodenní nákupy můţeme pouţívat peníze banky a vlastní můţete 

nechat vydělávat na spořícím účtu.           

          …………………………………………………………………………… 

 Můţete získat aţ 3 dodatkové karty, takţe přístup k financím můţe mít  

celá Vaše rodina.            

          …………………………………………………………………………… 

  Scoring: klient přijal x nepřijal  

  Schůzka: klient přijal x nepřijal 

 

V případě, ţe se kl. karta bude zdát málo – nabídka Money Card Gold. 

        …………………………………………………………………………………………... 

 

HYPOTÉKA 

 

Plánuje koupi nebo rekonstrukci např. domu, bytu?  

 ano – můţete získat hypotéku aţ do 4. mil Kč. Co na to říkáte?  

         …………………………………………………………………………………… 

U nás můţete získat i Hypotéku naopak, pro Vás to znamená, ţe pokud 

máte nemovitost a potřebujete finance, tak je moţné získat finance ve 

výši 80 % ceny nemovitosti. Co na to říkáte?           

          …………………………………………………………………………… 

   Schůzka: kl. přijal x nepřijal 

   Hypokom: kl. přijal x nepřijal  

 ne – a do budoucna uvaţujete?  

         …………………………………………………………………………………… 

          Schůzka: kl. přijal x nepřijal 

          Hypokom: kl. přijal x nepřijal 

 

 

VĚRNOSTNÍ CERTIFIKÁT 


Plánujete koupi dalšího vozidla?  

ano  

Můţete získat VC. Pokud na něj vozidlo nakoupíte, budete mít 

zvýhodněný schvalovací proces, sníţenou úrokovou míru a kartu na 

benzín v hodnotě 2.000,- Kč. Co na to říkáte?                      

         …………………………………………………………………………… 

 Máte zájem o zaslání VC?  

  ano    ne  

Máte zájem o zpětné kontaktování naším specialistou, který Vám sdělí 

veškeré informace a zkusíte si nezávazné předschválení?  

          ano    ne 

  

ne (pouze sdělení, ţe pokud se do 1 roku rozhodne pro koupi, můţe vyuţít VC) 

 



 

 

ZÁZNAMOVÝ ARCH – část třetí 

prodejní část pro OSVČ a PO 

 

EXPRES BUSINESS 

Podnikáte?  

 ano 

  Jak dlouho podnikáte?................................................................................. 

Co říkáte na to, ţe byste od naší společnosti mohl(a) získat finance  

aţ do 1,5 milionů Kč (i více) do Vašeho podnikání? Plánujete 

v současné době vyšší finanční výdaje ve Vašem podnikání?  

                      Ano 

    Jaká částka by Vás zajímala? ……………………………. 

    Na co konkrétně? …………………………………............ 

    Kl. má zájem o loamcom na Expres Business  

    Kl. nemá zájem o loamcom na Expres Business, důvod: 

            …………………………………………………………… 

   Ne  

    A do budoucna plánujete nějaké výdaje v rámci  

                       podnikání?  

     Ano 

      Kl. má zájem o loamcom na EB  

      Kl. nemá zájem loamcom na EB, důvod: 

              …………………………………………… 

     Nevím 

      Kl. má zájem o loamcom na EB 

      Kl. nemá zájem o loamcom na EB, důvod:  

              …………………………………………… 

     Ne  - přechod na účet a kontokorent 

 

 ne 

  Kl. uţ ukončil svou podnikatelskou činnost, nabídka pro FO  

 

GENIUS ACTIV BUSINESS 

(pouze pro podnikající klienty) 

 

Máte někde veden podnikatelský účet?  

 Ano 

    U jaké společnosti?..................................................................................... 

  Za jaký poplatek?........................................................................................ 

  Máte v rámci poplatku nějaké sluţby zdarma? Jaké?  

          …………………………………………………………………………… 

U naší společnosti byste mohl(a) mít podnikatelský účet Genius Active 

Business za 189,- Kč, kde v rámci tohoto měsíčního poplatku máte 

všechno zdarma a navíc byste mohl(a) čerpat do mínusu na tzv. Flexi 

Businessu aţ do 1,5 mil. Kč (případně Mini Flexi Businessu do 

100.000,- Kč). Co na to říkáte?               

…………………………………………………………………………… 

  Kl. má zájem o loamcom 

  Kl. nemá zájem o loamcom, důvod:……………………………………... 



 

 

                               

 Ne  

U naší společnosti byste mohl(a) mít podnikatelský účet GAB za 189,- 

Kč, v rámci tohoto měsíčního poplatku máte všechno zdarma a navíc 

byste mohl(a) čerpat do mínusu na tzv. Flexi Businessu aţ do 1,5 mil. 

Kč, (případně Mini Flexi Businessu do 100.000,- Kč). Co na to říkáte?  

          …………………………………………………………………………… 

  Kl. má zájem o loamcom 

  Kl. nemá zájem o loamcom, důvod:……………………………………... 

 


