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1. ÚVOD 
 

Současná situace na trhu se vyznačuje značnou nestabilitou. Jedná se o období končící 

ekonomické recese, která podnikům otevřela oči v souvislostech, ţe není moţné pracovat 

laxně, neefektivně, ale je třeba se zaměřit na zkvalitnění sluţeb, sniţování nákladů a plýtvání 

výroby, vytyčit si své silné a slabé stránky, na které se zaměřit, coţ můţe pomoci podniku ke 

zlepšení pozice na trhu a být více konkurenceschopnou společností.  

V současné době je velmi důleţitá flexibilita podniku na měnící se prostředí, které 

sebou nese výhody i nevýhody, tedy příleţitosti a hrozby, které je třeba identifikovat a 

správně zahrnout do firemní strategie. Firma, která tyto poznatky dokáţe vyuţít, se můţe stát 

důleţitým hráčem na daném trhu, dokáţe se na něm udrţet i v dnešní sloţité situaci, kdy 

krachuje mnoho firem v důsledku poklesu zájmu o produkty a sluţby ze strany spotřebitelů, 

rostoucí ceny energií, pohonných hmot a dalších nákladů. Proto je důleţité vytvořit kvalitní 

podnikovou strategii, ve které podnik dokáţe omezit chyby podnikání a dostat se na takovou 

úroveň, která mu zaručí dostatečné portfolio bonitních zákazníků a bude si moct v budoucnu 

určovat podmínky oproti konkurenci. 

Podnik, který si buduje svou pozici na trhu, by měl zpracovat strategický plán 

zaloţený na podkladech analýz, aby co nejpřesněji odráţel současnou situaci a reagoval na ni. 

Proto podnik musí mít přesnou vizi a cíle, jakých chce dosáhnout. Kvalitní strategie bere 

v potaz všechny moţné situace, které nejčastěji mohou nastat, tím se sníţí riziko spojené 

s podnikatelskou činností firmy. Nedostatečná podniková strategie znamená vyšší 

podnikatelské riziko, které se můţe stát podniku osudným. 

Podnik strategii tvoří na určité časové období, které se v jednotlivých podnicích liší 

charakterem výrobků, poskytovaných sluţeb, pouţitých zdrojů a technologií, rozvinutostí 

lidského kapitálu a dalšími faktory. Odlišnost délky období závisí také na velikosti podniku. 

Drobné podniky s nízkým základním kapitálem, zaměřené na sluţby a produkty s nízkými 

výrobními náklady a tudíţ nízkou cenou vytváří jednoleté strategie. Středně velké firmy 

zpracovávají strategii na 3 – 5 let a velké podniky a podniky těţebního průmyslu tvoří 

strategie na 10 a více let. (Souček, 1991) 

Ke stanovení kvalitní podnikové strategie slouţí strategická analýza, která identifikuje 

veškeré faktory ovlivňující firmu přímo a nepřímo, stanoví se priority podniku a na jejich 

základě se určí strategie, kterou podnik bude sledovat a plnit. 
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2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 
 

Cílem diplomové práce je vypracování vnější analýzy firmy za účelem zjištění 

současného stavu podniku se zaměřením na konkurenceschopnost, která umoţní navrhnout 

moţná řešení na zlepšení situace podniku v budoucnosti. Informace o současném stavu 

podniku budou čerpány z vnitřních zdrojů firmy, z veřejných materiálů a dostupné odborné 

literatury. V této práci budou vyuţívány takové informace, které mohou být firmě uţitečné a 

pomohou jí ke zlepšení její stávající situace.  

Strategická analýza bude provedena u bankovní společnosti GE Money Bank, a.s. Pro 

provedení analýzy vnějšího okolí podniku bude vyuţito několik metod – PESTE analýza, 

Analýza konkurence a nakonec SWOT analýza. Na základě výsledků dosaţených ve 

zmíněných analýzách budou navrţeny kroky pro zlepšení stávajícího stavu podniku. 

Diplomová práce je rozčleněna do dvou hlavních částí a to na teoretickou a praktickou 

část, která se dále dělí. V teoretické části budou definovány základní pojmy, které souvisí 

s tématem strategické analýzy a jejího vyuţití, další zaměření bude na to, co je to strategická 

analýza, strategie, strategické myšlení, řízení a teoreticky budou popsány výše uvedené 

metody, tedy PESTE analýza, SWOT analýza, Analýza konkurence, Porterova analýza, 

Metodu 4C, GE matice a BCG analýza. 

Praktická část bude zaměřena na představení společnosti GE Money Bank, a.s., tedy 

na její historii, současnost, organizační strukturu, předmět podnikání a jaké výrobky a sluţby 

nabízí. Následně bude banka zkoumána podle vlivů, které ji ovlivňují, tzn. politické, 

ekonomické, sociální, technologické a etické vlivy v rámci PESTE analýzy. Další metodou 

zkoumání vnějšího okolí podniku bude analýza konkurence. Zaměření bude na analyzování 

GEMB, a.s. a dalších tří velkých konkurentů v oblasti běţných účtů. Bude provedeno jejich 

srovnání a také navrţení řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti GEMB, a.s. Poslední 

metodou bude SWOT analýza, tedy pouze její část a to příleţitosti a hrozby, které podnik 

ovlivňují. Tato metoda shrne poznatky z předešlých analýz a pomůţe k závěrečnému 

vyhodnocení strategické analýzy banky. 
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3. TEORETICKÝ PŘÍSTUP K PODNIKOVÉ 

STRATEGII A METODÁM 
 

Neţ se začne blíţe zkoumat strategická analýza, je třeba znát základní pojmy týkající 

se tohoto tématu. Nejprve bude objasněn pojem analýza, strategie (strategické řízení, postup 

při tvorbě strategie a její zavádění), zjistíme co je to vlastně strategická analýza, jaké jsou 

strategické představy (vize, poslání a cíle podniku), dále budou detailněji zkoumány 

jednotlivá metodická východiska slouţící k rozboru prostředí podniku.  

3.1 Analýza 

Analýza je z řeckého slova ana–lyó a znamená rozvazovat, rozebírat. Je to rozbor 

zkoumání sloţitějších skutečností rozkladem na jednodušší. Pouţívá se v mnoha vědách, ve 

filosofii i v běţném ţivotě, pokud chceme dospět k jistým výsledkům na základě detailního 

poznání podrobností (Analýza, 2011). 

Analýza je jedna z nejdůleţitějších součástí vědeckých metod a představuje rozloţení 

určitého komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje se od celku k částem a dále ke sloţkám, 

které tvoří celek. Hlavním cílem je odhalit jednotu a zákony diferencovaného celku 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 

3.2 Strategie 

„Strategie dle Keřkovského a Vykypěla (2006, s.8) vyjadřují základní představy o 

tom, jakou cestou budou firemní cíle dosaţeny. Má-li podnik například za cíl zvýšení objemu 

zisku, potom tohoto cíle můţe za určitých podmínek dosáhnout různými postupy, způsoby – 

zvýšením nabídky zboţí, zvýšením ceny, sníţením nákladů, přechodem na výnosnější trh. 

Jinak řečeno, v daném případě lze cíl zvýšení objemu zisku dosáhnout vyuţitím různých 

strategií.“  

Dle Dedouchové (2001, s.1) „strategie je chápána jako připravenost podniku na 

budoucnost. Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých 

strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů 

tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlíţela ke změnám jeho zdrojů a 

schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku.“ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
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Strategie v manaţerském pojetí znázorňuje koncept chování firmy, její dlouhodobý 

program a způsob činnosti v budoucnu. Musí dát podniku odpověď na tyto otázky: 

 Jak udrţet a zlepšit konkurenční pozici podniku? 

 Jakým způsobem se chovat na trhu? 

 Které trhy či jejich segmenty obsadit? 

 Jak řešit firemní portfolio produktů – co vyrábět, jaké sluţby poskytovat? 

 Jaký typ růstu firmy zvolit – jak vynaloţit podnikové zdroje na dosaţení daných cílů? 

 Jaký způsob chování zvolit vůči konkurenci? 

 Dle jakých kritérií měřit pokrok při realizaci strategie? 

 Jaký postup zvolit při řešení problematiky finanční, výrobní, zásobovací, odbytové, 

personální, technologické, aj. (Lednický, 2003) 

3.2.1 Základní charakteristiky strategie 

Existuje osm základních atributů strategie a strategických rozhodování, které lze 

v současnosti definovat: 

1) Strategie míří do vzdálenější budoucnosti 

2) Strategie by měla firmě zajistit specifickou konkurenční výhodu 

3) Strategie určuje především základní parametry podnikání, soubor výrobků, sluţeb, 

objem výroby, trhy, atd. 

4) Strategie by měla sledovat dosaţení souladu mezi aktivitami firmy a jejím prostředím 

5) Strategie má stavět na klíčových zdrojích a schopnostech firmy 

6) Strategie by měla vymezovat základní způsoby zajištění zdrojů potřebných pro 

realizaci strategie 

7) Strategie zásadním způsobem určuje úkoly na taktické a operativní úrovni řízení 

8) Strategie musí zohledňovat i firemní hodnoty, očekávání stakeholders a firemní 

kulturu (Johnson, Scholes, 2000) 

3.2.2 Strategické řízení 

Strategické řízení je důleţitá činnost v rámci chodu celého podniku. Představuje 

soubor aktivit, které jsou zacíleny na formulaci směrů dalšího rozvoje firmy. Jedná se o velmi 

sloţitý proces, jehoţ cílem je rozvoj a udrţení ţivotaschopné shody mezi cíli a zdroji firmy na 

jedné straně a změny podmínek trţních příleţitostí na druhé straně. Strategické řízení zahrnuje 
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rozpoznávání příleţitostí a přijetí navazujícího strategického rozhodnutí, které se týká alokace 

zdrojů a způsobů jejich uţití. 

„Strategické řízení dle Sedláčkové a Buchty (2006, s.1) je proces, ve kterém 

vrcholoví manaţeři formulují a zavádějí strategie směřující k dosaţení stanovených cílů, 

k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším prostředím a k zajištění celkové prosperity 

a úspěšnosti podniku. Je základem celého podniku, východiskem všech podnikových plánů a 

projektů a prvkem sjednocujícím činnost všech pracovníků podniku. Uskutečňuje se 

prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých strategií.“ 

 

Důvody uplatnění strategického řízení: 

 Strategické řízení, které vychází z dlouhodobých predikcí, pomáhá firmě předvídat 

budoucí problémy a příleţitosti. Jeho uplatněním se prodluţuje čas pro přípravu 

podniku na řešení hlavních problémů vývoje. 

 Strategické řízení dává jasné cíle a směry pro budoucnost podniku, pocit jistoty pro 

pracovníky. 

 Strategické řízení pomáhá zvyšovat kvalitu managementu, vede manaţery ke 

zkvalitňování rozhodování, zlepšuje komunikaci uvnitř firmy, koordinuje projekty, 

motivuje pracovníky a zlepšuje alokaci zdrojů (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

3.2.3 Postup při tvorbě a zavádění strategie 

Zpracování strategie začíná strategickou analýzou, kterou tvoří analýza okolí firmy 

(vnější analýza) a analýza schopností a zdrojů společnosti (vnitřní analýza). Dle výsledků 

strategické analýzy definuje podnik poslání, vizi a cíle, které určují výběr té optimální 

varianty strategie na jednotlivých úrovních řízení firmy. Tuto část procesu vývoje strategie se 

označuje jako formulace strategie. 

Zavedení vybrané varianty strategie předpokládá změny v organizační struktuře a 

řídicím systému firmy. Změny mohou vyvolat konflikty, které je třeba řešit, aby byla strategie 

úspěšná. Tuto část procesu vývoje strategie se označuje jako implementace strategie. 

Po provedení implementace dané strategie se v pravidelných časových intervalech 

provádí zpětná vazba a kontroluje se, zda byly dosaţeny stanovené cíle a zkoumá se, k jakým 

změnám došlo uvnitř a vně podniku. Poslední krok, který je třeba udělat, je zpřesnit strategii 

při zásadních změnách v okolí a uvnitř podniku, přejít na jinou variantu strategie či ji zcela 

změnit (Dedouchová, 2001). 
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Zdroj: DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4. 

 

3.3 Základní strategické představy 

Pro reálnou existenci podniku v budoucnosti je důleţité mít definovanou nejenom 

strategii, ale také poslání, vizi a cíle firmy, od nichţ se bude vyvíjet rozvoj podniku 

v budoucnosti. Strategie jsou pouze postupy a směry, jak dosáhnout zvolených cílů a poslání. 

3.3.1 Vize podniku 

Slovo vize vzniklo z latinského slova „visio“ a znamená zření a ve vazbě vize 

budoucnosti označuje proroctví. Jak říká Lednický (2003, s.36) „vize označuje formulaci 

perspektivní orientace a hlavních cílů podniku pro dlouhodobější horizont deseti a více let. 
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Vize však pouze načrtává v nejvšeobecnějších a koncepčních pojmech představa o budoucím 

vývoji a postavení podniku.“  

Úkolem vize je zachytávat a reagovat na jevy, trendy a faktory, které jsou v současné 

situaci nevýrazné a nepřesné, ale jsou to příleţitosti, které v budoucnu mohou pozitivně 

působit na podnik. Vize jsou myšlenky, které předbíhají svou dobu a musí mít motivující 

charakter. Vize má být kvalitně formulovaná, stručná, snadno zapamatovatelná a měla by 

obsahovat tyto aspekty: 

 Ujasnění existence podniku 

 Propojení poslání jednotlivce a firmy, vytvoření pocitu sounáleţitosti pracovníků 

s firmou 

 Mobilizace a inspirace většiny zaměstnanců firmy 

 Integrace tvořivé síly, akcí, účelu, chápání, víry, hodnot, symbolů a tradice 

 Zesílení potřeby pozitivních změn 

 Umoţnit všem pracovníkům zamyslet se nad svým osobním přispěním při realizaci 

záměru podniku 

 Vytváření důvěry ve vedení firmy a posílení pocitu vlastní důleţitosti 

 Omezení nejistoty a strachu z neznáma 

 Vyhlášení mnoha let tvrdé, vytrvalé práce se zdůrazněním věrnosti jako trvalé hodnoty 

(Lednický, 2003) 

3.3.2 Poslání podniku 

Poslání podniku vyjadřuje účel společnosti, proč vznikl, existuje a co chce provádět. 

Vyjádření poslání je dle Kotlera (2007, s.90) „vyjádření účelu organizace – čeho chce 

dosáhnout v širším kontextu. Jasně vyjádřené poslání funguje jako „neviditelná ruka“, která 

usměrňuje pracovníky firmy, takţe mohou kaţdý sám a všichni společně přispívat 

k naplňování celkových cílů podniku.“ Poslání firmy by mělo určovat směry dlouhodobého 

rozvoje a specifika, kterými se bude od obdobných organizací odlišovat.  

Smyslem poslání je dát všem pracovníkům podniku jasnou představu o zaměření a 

významu podnikatelských činností firmy. Je třeba, aby pracovníci byli v souladu s posláním 

firmy (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997). 
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Při vytváření poslání musí brát řídící pracovníci v potaz 3 základní prvky: 

1) Historie podniku souvisí s formováním poslání, protoţe firmy dosáhly v minulosti 

úspěchů, omylů, měly vytvořené různé strategie. Studie historie podniku pomáhá 

odhalit dosavadní charakteristické rysy a události, o kterých je nutné přemýšlet při 

budování strategie. 

2) Zřetelné schopnosti se vyznačují efektivní činností firmy. Jsou to takové záleţitosti, 

které podnik dokáţe realizovat tak dobře, jako jiné podniky. Důleţité je vyuţít ty 

schopnosti podniku, které se stávají konkurenční výhodou a zaručují prosperitu. 

3) Prostředí je důleţité z hlediska identifikace příleţitostí a hrozeb, které ovlivňují 

podnik (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997). 

 

Poslání podniku se můţe lišit jak z hlediska uţšího či širšího pojetí, v délce, obsahu, 

přesnosti, dle zkušenosti a podle Hrona – Tiché – Dostála by efektivně formulované poslání 

mělo odpovídat na otázky: 

 Kdo jsou naši zákazníci? 

 Jaké jsou nosné výrobky či sluţby firmy? 

 Na jakém trhu podnik má soutěţit? 

 Jaký způsob výroby podnik propaguje? 

 Má podnik definovány ekonomické cíle? 

 Čím se podnik od ostatních liší, v čem je jeho konkurenční výhoda? 

 Zohledňuje podnik zájem společnosti? 

 Jsou pracovníci povaţováni za hodnotný zdroj podniku? (Lednický, 2003) 

 

3.3.3 Cíle podniku 

Podnikové cíle jsou očekávané budoucí výsledky a jejich formulace se odvíjí od 

poslání a vize organizace. Cíle představují ţádoucí stav, které se firma snaţí dosáhnout díky 

své existenci a činnostem. Cíle se formulují s různou mírou obecnosti a mohou mít různou 

věcnou podobu. Volba cílů a způsob, jak budou splněny, jsou ovlivněny a omezeny 

hodnotami, které podnik zastává. Primárním cílem bývá maximalizace hodnoty pro akcionáře. 

Můţeme říct, ţe podnikání je o tvorbě hodnoty (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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Strategické cíle podniku musí být SMART, tzn., ţe musí splňovat následující 

charakteristiky: 

S – stimulating – cíle musí stimulovat k dosaţení co nejlepších výsledků 

M – measurable – dosaţení či nedosaţení cíle by mělo být měřitelné 

A – acceptable – skutečnost, ţe cíle by měly být akceptovatelné i ze strany těch, kdo je 

budou plnit 

R – realistic – aby byly cíle reálné a dosaţitelné 

T – timed – cíle určené v čase 

 

Rozhodování o cílech ve skutečnosti ovlivňují různé faktory: 

 Vliv prostředí, kde podnik působí 

 Očekávání důleţitých stakeholders 

 Objem dostupných výrobních faktorů 

 Interní vztahy 

 Vlastnosti a schopnosti stratégů 

 Minulý vývoj  

 

Správné vymezení cílů je pro firmu velmi důleţité a to proto, ţe cíle vymezují 

postavení podniku vzhledem k jeho okolí a začleňují je do něj, dále umoţňují koordinovat 

činnost lidí, kteří rozhodují a tvoří předpoklady pro zajištění konzistentnosti rozhodování na 

různých úrovních. Vymezení cílů je také důleţité, protoţe pomáhají distribuovat pravomoci a 

odpovědnosti v řídící hierarchii a v poslední řadě představují standardy pro hodnocení 

činností podniku (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

3.4 Strategická analýza 

Základem pro formulování strategie firmy, která vede k dosaţení konkurenční výhody 

je nalezení souvislosti mezi podnikem a okolím, k tomu slouţí strategická analýza. 

Strategická analýza obsahuje analytické techniky, které slouţí k provádění identifikace vztahů 

mezi okolím podniku, tzn. makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty a zdrojový 

potenciál firmy.  

Cílem je identifikovat a analyzovat všechny relevantní faktory, o nichţ lze říct, ţe 

budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie firmy. Posouzení existence vzájemných 



~ 10 ~ 

 

vztahů a souvztaţností je velmi důleţité. Tento krok je základem pro posouzení účinnosti 

současné strategie nebo pro rozhodnutí o volbě nové strategie (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Obr. 3.2: Prvky strategické analýzy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Košťal, Šuleř, 2002) 

 

Strategickou analýzu tvoří analýza vnějšího (okolního) prostředí firmy a vnitřní 

analýza, ze kterých lze vyčíst příleţitosti a hrozby, které podnik ovlivňují. Výsledky 

z uvedených analýz slouţí podniku k revizi a úpravám podnikových cílů. Analýza vnějšího 

prostředí by měla být zaměřena na odhalení vývojových trendů působících ve vnějším okolí, 

které mohou podnik v budoucnu ovlivnit. 

 

Postup při provádění strategické analýzy 

1) Analýza dosavadní strategie a nejdůleţitějších předpokladů o vývoji okolí; naplnění 

současné strategie. 

2) Identifikace současného stavu a předpověď vývoje okolí.  

3) Ocenění významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj podniku, určení 

nových příleţitostí a hrozeb (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 
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3.4.1  Analýza vnějšího okolí 

Analýza okolí se zabývá identifikací a rozborem faktorů okolí podniku, které ovlivňují 

jeho strategickou pozici a tvoří potenciální hrozby a příleţitosti pro jeho podnikání. Zaměřuje 

se na vlivy trendů jednotlivých faktorů v makrookolí a mikrookolí. Analýza vlivu 

makrookolí zkoumá ty faktory, které na společnost působí na makroúrovni. Makrookolí 

představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technický prostor, kde se podnik 

pohybuje. Podnik zde nemá bezprostřední moţnost aktivně stav tohoto okolí ovlivnit, ale 

můţe svým rozhodnutím na změny v prostředí aktivně reagovat, připravit se na určité 

alternativy a tím ovlivnit směr svého vývoje. K tomuto účelu se uţívají metody PESTE 

analýza (analýza politických, ekonomických, sociálních, technických a ekologických vlivů 

makrookolí), metoda 4C (zaměřena na analýzu faktorů globalizace) a také SWOT analýza 

(analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb podniku).  

Analýza mikrookolí zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí a 

patří sem zákazníci, dodavatelé, přepravci, reklamní agentury, konkurence, finanční instituce, 

orgány veřejné správy aj. Cílem je identifikovat síly a faktory, které tvoří odvětví atraktivním. 

Mezi důleţité části analýzy patří vymezení takových sil, které významně ovlivňují vývoj a 

změnu odvětví a klíčových faktorů úspěchu, které ovlivňují úspěšnost firmy v odvětví. 

Součástí analýzy mikrookolí je analýza konkurenčních sil, která navazuje na analýzu odvětví. 

Podnik, který podniká ve velmi atraktivním odvětví, se můţe časem dostat do váţných potíţí 

z důvodu působení konkurence. Pro zkoumání analýzy konkurence se nejčastěji vyuţívá 

Porterův model pěti konkurenčních sil, tedy konkurence uvnitř odvětví, konkurence 

substitutů, nová potenciální konkurence, konkurence dodavatelů a konkurence mezi 

zákazníky (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle Dedouchové (2001) 

3.4.2  Analýza vnitřního okolí 

Tato analýza zkoumá veškeré procesy, co uvnitř podniku probíhají. Jde o velmi úzce 

spojené prvky, které na sebe navzájem reagují. Prvky, které tady lze zahrnout, jsou marketing, 

financování, kontrola, rozhodování a image podniku. Nejde jen o výrobní kapacity, či 

moţnosti investice, ale také a znalostní kapitál firmy, tedy o um vlastních pracovníků.  

Vnitřní prostředí je jedinečné pro kaţdou firmu a je závislé na jednotlivých prvcích 

interního prostředí, a proto je třeba definovat všechny odlišnosti. Poukáţe-li se na to, v čem je 

firma jedinečná a kde má nejlepší výsledky oproti konkurentům, můţe na těchto silných 

stránkách dál pracovat a vyvíjet je. Analýza vnitřního prostředí je zaměřena na určení silných 

a slabých stránek podniku, tedy určení konkurenční výhody dané firmy. Zkoumat toto 

prostředí lze prostřednictvím SWOT analýzy (Kovář, Štrach, 2003). 

3.5 Metody analýzy vnějšího okolí podniku 

Mezi nejpouţívanější metody pro analýzu vnějšího okolí společnosti patří PESTE 

analýza a metoda 4C, pro analyzování situace při vstupu na nový trh. 
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3.5.1 PESTE analýza 

Kaţdý podnik je ovlivněn charakterem okolí, v němţ se nachází a v němţ působí. Za 

klíčové jsou povaţovány politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní, technické a 

technologické faktory makrookolí. Analýza, která dělí vlivy makrookolí do čtyř základních 

skupin, se nazývá PEST analýza.  

Tato analýza je součástí strategického managementu a vyuţívá se v souvislosti 

s rozhodováním podniku o dlouhodobém strategickém záměru firmy, anebo kdyţ podnik 

plánuje realizovat velký projekt, např. vstup na daný trh, vybudování továrny, zrušení 

zastoupení, nebo také před představením významného produktu, či uzavření strategické 

aliance (Zikmund, 2010). 

Cílem PEST analýzy není analyzovat všechny sloţky jednotlivých faktorů, ale nalézt 

ty sloţky, které jsou významné pro podnik, tzn., ţe tvoří významnou příleţitost či hrozbu. 

Tato analýza by také měla usilovat o stanovení pravděpodobnosti, ţe k objevení příleţitosti či 

hrozby dojde (Wawrosz, 2003). 

V poslední době se skloňuje slovo ekologie v souvislosti, jak podniky se chovají šetrně 

k ţivotnímu prostředí a jak právní normy vydávané státem ovlivňují podnikatelskou činnost 

firmy. Proto se začlenila ekologie do PEST analýzy a vzniká PESTE analýza, která slouţí ke 

komplexnímu vyhodnocení vnějšího okolí podniku. 

Podnik, který se pohybuje na mezinárodním trhu, by měl analyzovat v rámci PESTE 

analýzy i tento trh a to z hlediska zákazníků (customers), samotné země, kde firma působí 

(country), nákladů, které na daném trhu dosahuje (cost) a konkurence (competetion), s níţ se 

setkává. Proto lze vyuţít metody 4C, která se zaměřuje na uvedené sloţky. Výsledkem 

analýzy můţe být rozhodnutí, do které země podnik umístí své závody, kam bude prodávat 

své výrobky apod (Wawrosz, 2003). 

 

Politické vlivy 

Marketingová rozhodnutí jsou silně ovlivňována vývojem politického a legislativního 

prostředí. To zahrnuje zákony, vládní podniky a nátlakové skupiny, které ovlivňují a omezují 

různé podniky a jednotlivce. Někdy zákony tvoří pro podniky nové příleţitosti, např. nařízení 

o likvidaci odpadu (Kotler, 2001). 
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Ekonomické vlivy 

Ekonomické prostředí zahrnuje faktory, které ovlivňují kupní sílu a nákupní zvyky 

spotřebitele. Kaţdý národ se liší v úrovni rozloţení příjmů. Země s agrární ekonomikou 

nabízejí jen málo trţních příleţitostí, protoţe lidé spotřebují většinu zemědělských a 

průmyslových výrobků. Průmyslově vyspělé země představují bohaté trhy na různé typy 

zboţí (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007). Ekonomické prostředí je důleţité zejména 

pro odhad ceny pracovní síly i pro odhad cen produktů a sluţeb.  

 

Sociální vlivy 

Tato oblast je důleţitá zejména pro firmy podnikající v oblasti retailu – tj. prodeje 

koncovým spotřebitelům. Řeší se při ní demografické ukazatele, trendy ţivotního stylu, 

etnické a náboţenské otázky, ale také oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy, hlavní 

události jako jsou veletrhy, významné konference apod. (Zikmund, 2010). 

 

Technologické vlivy 

Změny technologie jsou zdrojem a stimulem technického a technologického pokroku, 

které umoţňují firmě dosáhnout lepších hospodářských výsledků a zvyšovat 

konkurenceschopnost. Nové vědecké poznatky, výrobkové a technologické inovace jsou jak 

příleţitostí, tak i hrozbou, neboť nástup nových výrobků zkracuje ţivotnost a sniţuje moţnost 

dalšího uplatňování původních produktů. Stinnou stránkou změn technologií jsou negativní 

vlivy na ţivotní prostředí, či vznik sociálních problémů (Lednický, 2003). 

 

Ekologické vlivy 

Ţivotní prostředí v současné době hraje významnou roli. Podnik při své činnosti musí 

brát v potaz ochranu prostředí před znečištěním, ničením a případném obnovením prostředí. 

Mezi tyto faktory řadíme kvalitu ovzduší, vody, půdy, zacházení s tuhými palivy, recyklace 

pouţitých materiálů, uskladnění toxických látek apod.  
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Obr. 3.4: PESTE analýza 

 

Zdroj: Univerzita Karlova: ÚISK. [online]. [cit2011-02-12]. Dostupný z WWW: 

<uisk.ff.cuni.cz/dwn/1003/2292cs_CZ_pest_arcdata.pdf> 

3.5.2  Metoda 4C 

Při zkoumání vlivů prostředí podniku je třeba brát v potaz rostoucí význam 

globalizace. I při zaměření na regionální trh se podnik nevyhne dopadu globalizace a 

soupeření s nadnárodními firmami. Společnosti působící globálně, musí brát v úvahu 

specifičnost daného regionu, kde působí. 

Tato metoda se zaměřuje na 3 sloţky (Košťal, Šuleř, 2002): 

 Customers (zákazníci)  

 Country (národní specifika)  

 Cost (náklady)  

 Competitors (konkurence)  
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Metoda 4C v této práci nebude pouţita, protoţe podnik se v současnosti nezabývá 

vstupem na nové trhy. Cílem je zjistit současný stav podniku na daném stávajícím trhu. 

3.6 Metody analýzy mikroprostředí 

Analýzami mikroprostředí lze vystihnout nejbliţší okolí firmy, proto je moţné se 

zaměřit na dodavatele, zákazníky a konkurenty. Nejznámější analýzou je Porterova analýza 5 

konkurenčních sil. 

3.6.1  Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porter tímto modelem vytvořil nástroj na zkoumání konkurenčního prostředí podniku, 

kde hlavním cílem je jasně pochopit síly, které v tomto prostředí působí a identifikovat, které 

z nich mají pro firmu největší význam z hlediska jeho budoucího vývoje a které mohou být 

strategickými rozhodnutími vedení ovlivněny. Podnik, který chce dosáhnout úspěchu, musí 

tyto síly rozpoznat, vyrovnat se s nimi, reagovat na ně a pokud je to moţné tak změnit jejich 

působení ve svůj prospěch (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Konkurence na trhu v daném odvětví je obecně funkcí pěti konkurenčních sil, mezi 

něţ patří: 

1) Vyjednávací síla zákazníků 

2) Vyjednávací síla dodavatelů 

3) Hrozba vstupu nových konkurentů 

4) Hrozba substitutů 

5) Rivalita firem působící na daném trhu (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

 

Obr. 3.5: Porterův model pěti konkurenčních sil (Koukal, 2010) 
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Získání informací pro všechny části Porterovi analýzy by bylo obtíţné, protoţe podnik 

si chrání své vnitřní informace kvůli konkurenčnímu boji a nechce poskytovat údaje týkající 

se jeho strategií, dodavatelů, odběratelů a dalších sloţek, které by byly zapotřebí pro 

podrobnou Porterovu analýzu. Proto tato metoda nebude pouţita pro analyzování 

mikroprostředí podniku. 

 

3.7 Metody analýzy postavení firmy na trhu 

Pro zkoumání postavení podniku na trhu existuje mnoho metod. Patří mezi ně BCG 

analýza, analýza konkurence, GE matice, Shell matice, Ansoffova matice aj. Pro zjištění 

postavení naší zkoumané společnosti na trhu bude pouţita analýza konkurence, která bude 

také podrobněji vysvětlena. 

3.7.1  BCG analýza 

BCG analýza (Boston Consulting Group) byla vyvinuta přední poradenskou skupinou 

v oblasti managementu, která je známá jako matice růst-podíl. Matice se skládá ze dvou os. 

Na vertikální ose najdeme roční tempo růstu trhu, na němţ jsou obchody realizovány, 

horizontální osa vyjadřuje relativní trţní podíl podnikatelské jednotky vzhledem k trţnímu 

podílu největšího konkurenta.  

Jak lze vidět na obr. 3.6, tak tempo růstu nabývá hodnot od 0 – 20 %, ale můţe mít i 

větší rozsah. Tempo růstu vyšší jak 10 % se značí jako vysoké. Relativní trţní podíl se 

pohybuje v rozmezí od 10x aţ po 0,1x, kde trţní podíl 0,1x znamená, ţe objem obratu firmy 

představuje pouze 10 % obratu největšího konkurenta. Relativní trţní podíl 10x znamená, ţe 

obrat firmy je 10 krát větší neţ obrat největšího konkurenta. Tento trţní podíl se dělí na 

vysoký a nízký, kde dělicí čarou je číslo 1x na dané ose (Kotler, 2001). 
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Obr. 3.6: BCG matice (Matice BCG, 2011) 

 

Matice růst-podíl je rozdělena do čtyř kvadrantů, z nichţ kaţdý představuje odlišný 

charakter podnikání: 

 „Peněžní krávy“ mají vysoký relativní trţní podíl na pomalu rostoucím trhu. 

Výsledkem této situace je, ţe podnik produkuje více prostředků, neţ sám potřebuje. 

Dané prostředky podnik můţe vyuţít pro rozvoj „hvězd“ a „otazníků“.  Tyto produkty 

s dobrou konkurenční pozicí tvoří hlavní zdroje výnosů a zisků firmy. Konkurenční 

výhodou těchto výrobků jsou relativně nízké náklady, které plynou z velkých objemů, 

tzn. vyuţití zkušenostního efektu. Strategií podniku v této situaci je zachování trţního 

podílu či jeho sníţení, pokud podnik nutně potřebuje peněţní prostředky. 

 „Hvězdy“ jsou produkty s vysokým růstem prodejů a vysokou konkurenceschopností. 

Tyto výrobky mají vynikající postavení, a protoţe jsou obvykle na začátku svého 

ţivotního cyklu s předpokladem dalšího růstu, mohou se v budoucnu stát velmi 

zajímavými pro podnik. Společnost by se měla snaţit udrţet tyto produkty v dané 

pozici.  

 „Psi“ mají nízký podíl na trhu s pomalým růstem, a netvoří tedy perspektivní skupinu. 

Jsou to produkty často na konci ţivotního cyklu a setrvání ve výrobě a zařazováním 

jich do výrobního programu není efektivní. Volba strategie závisí na úkolu produktů, 

protoţe mohou plnit důleţité místo v portfoliu a to z hlediska, ţe doplňují sortiment či 

brání vstupu konkurentů. Ideální je vyřadit „psi“ z trhu. 



~ 19 ~ 

 

 „Otazníky“ jsou produkty s nízkým trţním podílem a trh vykazuje rostoucí tendenci. 

Firma se musí snaţit zlepšit pozici těchto výrobků, které se mohou stát „hvězdami“. 

K tomu, aby se to mohlo stát, musí podnik vynaloţit značné zdroje, zpravidla více, neţ 

sami vyprodukují. Také se musí vynaloţit mnoho času, kreativní energie manaţerů, 

konstruktérů apod.  

 

BCG matici lze vyuţít jako nástroj při rozhodování o alokaci zdrojů a při formulaci 

strategií pro jednotlivé podnikatelské jednotky. Portfolio dané jednotky by mělo být vyváţeno 

tak, aby obsahovalo co nejvíce „hvězd“ a „otazníků“, ale i „dojných krav“, které poskytují 

zdroje pro jejich podporu (Sedláčková, Buchta, 2006). 

3.7.2  Analýza konkurence 

Kaţdý podnik má určitou konkurenční pozici ve vztahu k zákazníkům, konkurentům a 

ve vztahu k realizaci jejich strategie. Pro určení konkurenční pozice se vyuţívá analýza 

konkurence, která je zaměřená na identifikaci klíčových konkurentů a na určení jejich 

konkurenčního profilu. Tzn., ţe se odhalují jejich strategické cíle, strategie, specifické 

předpoklady, vyhodnocují se výhody a nevýhody konkurenčních výrobků a příčiny daného 

stavu a také jejich náklady (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

Základní kroky analýzy konkurence dle Sedláčkové a Buchty (2006, s. 65) 

 Identifikovat současné a potenciální konkurenty. 

 Analyzovat jejich budoucí cíle, představy o sobě samém, o konkurentech a o odvětví, 

dále nákladové postavení konkurentů a současný a předpokládaný styl uplatňování 

konkurenční strategie. Na základě toho vypracovat konkurenční profil nejbliţších 

konkurentů, např. rivalů z jedné strategické konkurenční skupiny. Určit jejich 

konkurenční výhody. 

 Na základě porovnání konkurenčních profilů hlavních konkurentů s dříve 

identifikovanými hybnými změnotvornými a konkurenčními silami daného odvětví 

předpovědět pravděpodobný profil reakce konkurentů. 

 

Při analyzování současné strategie konkurenta se berou v úvahu následující faktory 

jako kvalita strategie, poskytovaných sluţeb, šíře sortimentu, image a technologické úrovně, 

zaměření na specifický segment trhu aj. Dle těchto faktorů se sestaví profil konkurenta.  
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Po analyzování cílů, záměrů a strategie konkurentů se určí zdroje, schopnosti a silné a 

slabé stránky konkurenta. Tzn., identifikace předností a slabin výrobků, marketingu, 

distribuce, výzkumu a vývoje, organizace výroby, řízení, efektivnosti a finanční oblasti 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 

3.7.3  Matice GE 

Byla vyvinuta společností General Electric. Jde o devítibuněčnou matici o dvou 

dimenzích:  

 Atraktivita odvětví (svislá osa), která závisí na velikosti a růstu trhu, zisku, intenzitě 

konkurence, sezónnosti, cykličnosti, poţadavcích na technologie a kapitál, úsporách z 

rozsahu, společenských + ekologických + právních vlivech, příleţitostech a 

ohroţeních, bariérách vstupu a výstupu do/z odvětví. 

 Konkurenční postavení (vodorovná osa), které závisí na relativním podílu na trhu, 

ziscích v porovnání s konkurencí, konkurenci v ceně a kvalitě, znalosti trhu a 

zákazníka, technologických moţnostech, kvalitě managementu (Šimák, 2006). 

 

Obr. č. 3.7: GE matice (Analýza tržní pozice firmy, značky, produktu, 2011) 

 

 

Velikost kolečka symbolizuje velikost trhu kaţdé SBU, výseč v kolečku je úměrná 

podílu dané SBU na tomto trhu, šipka ukazuje predikovaný trend pohybu z hlediska 

atraktivity trhu a konkurenční pozice (Analýza trţní pozice firmy, značky, produktu, 2011). 
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3.8 Souhrnné analýzy 

Do této skupiny analýz se řadí SWOT analýza, která zkoumá jak vnitřní, tak vnější 

prostředí podniku. Do analýzy se začleňují poznatky z předchozích uváděných metod a 

provádí se celkový závěr. 

3.8.1  SWOT analýza 

Pro systematickou analýzu zaměřenou na charakteristiku klíčových faktorů, které 

ovlivňují strategické postavení firmy, se vyuţívá SWOT analýza. Je to nástroj pro zkoumání 

vnitřních zdrojů firmy a změn jejího okolí. Tato metoda identifikuje hlavní silné a slabé 

stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy z okolí podniku, tzn. příleţitostmi a 

hrozbami. Cílem SWOT analýzy je idea strukturované analýzy poskytující uţitečné poznatky 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 

SWOT analýza je zkratkou anglických slov Strenghts (přednosti), Weaknesses 

(nedostatky), Opportunities (příleţitosti) a Threats (hrozby).  

a) Přednosti jsou pozitivní vnitřní podmínky, které podniku umoţňují získat převahu 

nad konkurenty. Mezi organizační přednosti patří jasná kompetence, zdroj či 

schopnost, která umoţňuje podniku získat konkurenční výhodu. Patří sem přístup ke 

kvalitnějšímu materiálu, dobré finanční vztahy, vyspělá technologie, distribuční 

kanály či špičkový tým top manaţerů. 

b) Nedostatky jsou naopak negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k niţší 

organizační výkonnosti. Mezi slabé stránky se řadí absence nezbytných zdrojů a 

schopností, slabí manaţeři, neúměrné finanční zatíţení, morálně zastaralé stroje, aj. 

c) Příležitosti jsou nynější a budoucí podmínky v okolí, které jsou příznivé současným či 

potenciálním výstupům podniku. Můţou se zde uvést příznivé podmínky v zákonech, 

rostoucí počet obyvatel/zákazníků, nové technologie, aj. 

d) Hrozby jsou současné a budoucí podmínky v okolí, které jsou nepříznivé současným 

nebo budoucím výstupům podniku. Mezi hrozby podniku patří vstup nového 

konkurenta na trh, pokles počtu zákazníků, legislativní změny, aj. (Košťal, Šuleř, 

2002). 

 

Fakta pro SWOT analýzu lze shromáţdit pomocí různých technik např. benchmarking, 

metoda interview, brainstorming. Tuto analýzu je moţné vyuţít i při retrospektivní analýze 

vývoje subjektu analýzy. SWOT analýza je cenným informačním zdrojem při formulaci 
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strategie. Vyplývá z ní základní logika strategického návrhu – návrh strategie by měl být 

zaměřený na eliminaci slabin a hrozeb a vyuţití silných stránek a příleţitostí (Keřkovský, 

Vykypěl, 2006). 

 

Postup při realizaci SWOT analýzy 

1) Identifikace a předpověď hlavních změn v okolí podniku, k čemuţ poslouţí závěry 

mnoha provedených analýz, viz výše. Vypracovaný přehled by neměl přesáhnout 7-8 

bodů. 

2) Dle provedených analýz vnitřního prostředí identifikovat silné a slabé stránky podniku 

a specifické přednosti. Přehled také omezit na 7-8 bodů. 

3) Posoudit vzájemné vztahy jednotlivých silných a slabých stránek a hlavních změn 

v okolním prostředí podniku. K tomu slouţí následující diagram: 

 

Obr. 3.8: SWOT analýza (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

V prvním, nejpříznivějším kvadrantu se firma střetává s příleţitostmi v okolí a také 

je zároveň schopna nabídnout mnoţství silných stránek, které podporují vyuţití těchto 

příleţitostí. Výsledkem je růstová aţ agresivně orientovaná strategie, značíme ji „max-max“, 

SO (Strenghts a Opportunities). Jde o ofenzivní přístup a o nejvíce vyţadovanou situaci 

podniku.  
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Ve druhém kvadrantu jsou silné stránky firmy podrobeny nepřízni okolí. Strategie 

vychází z předpokladu, ţe se silné stránky střetnou s hrozbami. Jde o strategii „min-max“, ST 

(Strenghts a Threats), která předpokládá minimalizaci ohroţení a maximalizaci silných 

stránek. Výsledkem je diverzifikační strategie. 

Třetí kvadrant se vyznačuje tím, ţe podnik má na trhu mnoho příleţitostí, ale je 

nucený čelit velkému mnoţství svých slabých míst. Jedná se o strategii „max-min“, OW 

(Opportunities a Weakneses), která předpokládá maximalizaci příleţitostí a minimalizaci 

slabých stránek. Cílem této strategie je důsledná eliminace slabých stránek a vyuţití trţních 

příleţitostí – turnaround strategie. 

Čtvrtý, nejméně příznivý kvadrant značí takovou situaci, ve které podnik má 

převahu slabých stránek a současně v okolí existuje mnoho hrozeb. Jde o strategii „min-min“, 

WT (Weaknesses a Threats), která se zabývá minimalizací slabých stránek a minimalizací 

rizik. Jde o strategii obranou vycházející z uzavírání kompromisů a opouštění určitých pozic 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 
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4. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

4.1 Historie GE 

Společnost General Electric (GE) byla zaloţena před více neţ sto lety v roce 1892. U 

její kolébky stál geniální vynálezce Thomas Alva Edison, který spojil svoji společnost Edison 

General Electric Company se svým největším konkurentem Thomas-Houston Electric 

Compamy, čímţ vznikla General Electric Company (GE). Postupem času se z výrobce 

ţárovek stal také uznávaný výrobce turbín, lokomotiv, leteckých motorů. GE byla u prvního 

televizního přenosu i při vstupu prvního člověka na Měsíc. Za více neţ 100 let existence 

vyrostla GE v jednu z nejobdivovanějších, nejrespektovanějších a nejinovativnějších 

společností světa. Nemalý podíl na tom mělo vedení podniku, kde jedním z nejuznávanějších 

šéfů byl Jack Welch, který byl zvolen manaţerem 20. století.  

 

GE má přes 327 000 zaměstnanců a působí ve více neţ 100 zemích světa. Je globální a 

vysoce diverzifikovanou společností, kterou tvoří čtyři divize:  

 GE Energy Infastructure,  

 GE Technology Infrastructure,  

 NBC Universal, 

 GE Capital.  

 

GE je v současnosti největší firmou světa (časopis Forbes, 2009) a je jedinou, která se 

udrţela v původním seznamu v Dow Jones Indexu z roku 1896. V roce 2006 byla GE 

zařazena do Dow Jones Sustainability Indexu, jenţ byl vytvořen pro sledování výkonnosti 

podniků, které se chovají společensky zodpovědně po stránce ekonomické, ţivotního 

prostředí i společenské (mezi kritéria patří korupce, krizový management, ochrana ţivotního 

prostředí atd.). GE v tomto ohledu přichází s řadou celosvětových iniciativ. Mezi 

nejdůleţitější patří Ecomagination a Healthymagination (Náš příběh, 2011). 

Po celou dobu své existence je GE synonymem kvality a špičkových technologií. Po 

několik let za sebou se stala nejobdivovanější společností světa. Vysvědčením kvality a zdraví 

firmy je její ratingové ohodnocení nejvyšším stupněm AAA. Z hlediska trţní kapitalizace 

patří GE mezi tři největší společnosti na světě a od září 2001 stojí v jejím čele Jeffrey Immelt.  

Významnou součástí finanční divize GE Capital je skupina GE Money. Ta spravuje 

aktiva ve výši 211 miliard USD a ve více neţ 50 zemích zaměstnává 60 tisíc lidí. Je předním 

http://ge.ecomagination.com/
http://www.healthymagination.com/
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poskytovatelem finančních sluţeb pro 130 milionů klientů - jednotlivců i malých a středních 

podniků (GE Money, 2011). 

V České republice tvoří skupinu GE Money tři hlavní společnosti: GE Money Bank, 

GE Money Multiservis a GE Money Auto. Působí zde od roku 1997 a aktuálně celkem 

zaměstnávají 3 600 lidí a obsluhují 1,7 milionu klientů. Generálním ředitelem GE Money je 

Peter Herbert (Náš příběh, 2011). 

 

4.2 GE Money Bank, a.s. 

 

Název:      GE Money Bank, a.s. 

Sídlo:      Vyskočilova 1422/1a, 14028 Praha 4 

Právní forma:     akciová společnost 

Datum zápisu:     9. června 1998 

Základní kapitál:    510 000 000,- Kč (splaceno 100 %) 

Druh, forma, podoba emitovaných akcií: 510 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno 

o jmenovité hodnotě 1000 000,- Kč 

 

 

 

GE Money Bank patří mezi největší české peněţní ústavy. Je univerzální bankou, 

která disponuje širokou sítí poboček (225 v roce 2009) a bankomatů (625 v roce 2009). Své 

sluţby orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky. Její velkou výhodou je, ţe je 

součástí jedné z největších a nejsilnějších společností na světě. GE má diverzifikované 

portfolio průmyslových i finančních firem, které generují vlastní finanční aktiva (GE Money, 

2011). 

4.2.1 Předmět podnikání 

Mezi hlavní činnosti banky patří přijímání vkladů, poskytování úvěrů, investování do 

cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem, platební styk a zúčtování, poskytování 
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záruk, otevírání akreditivů, finanční makléřství, aj. Kompletní přehled činností, na který 

banka získala bankovní licenci je uvedený v Příloze 2. 

 

K činnostem společnosti a dosaţením určitých výsledků můţe pomoci pět základních 

hodnot, kterými se banka prezentuje. Jsou to: 

1) Externí zaměření – definuje úspěch očima klienta. Drţí krok s dynamikou 

odvětví. 

2) Srozumitelnost – hledá jednoduchá řešení, je rozhodná a zná své priority. 

3) Představivost – je vynalézavá, přichází s novými a kreativními myšlenkami. Je 

otevřená změně. 

4) Zapojení – respektuje nápady a názory ostatních a cení si týmové práce. 

5) Odbornost – neustále se rozvíjí, má hlubokou znalost v oboru (Naše hodnoty, 

2011). 

4.2.2 Organizační struktura 

Obchodním vedením podniku se zabývá představenstvo banky, které tvoří čtyři osoby. 

V čele představenstva banky stojí zkušený generální ředitel Peter Ronald Herbert, který se 

v mezinárodním bankovnictví pohybuje více neţ 30 let. Dalším členem představenstva a 

zároveň ředitelem distribuce je Christoph Glaser, který působí v GE od roku 2004. Brett 

Matthew Belcher je členem představenstva a také ředitelem řízení rizik, působí v GE od roku 

2007 a posledním členem je Rajesh Ramakrishna Gupta, který působí ve firmě od roku 2009. 

Na činnost představenstva dohlíţí dozorčí rada v čele s předsedou Robertem Charlesem 

Greenem a dvěma členy dozorčí rady Alešem Blaţkem a Pavlem Zídkem.  

Činnost společnosti se dělí na jednotlivé divize v čele s řediteli jednotlivých divizí. 

Patří zde generální ředitel, ředitel distribuce, řízení rizik, finanční ředitel, komerčního 

bankovnictví, personální, právní & compliance, marketing & strategie, informační systémy, 

provozní, produktový a ředitel interního auditu. Tuto hierarchii lze nalézt v Příloze 1 

v organizačním schématu (Výroční zpráva, 2009), 

4.2.3 Nabídka produktů a služeb 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, společnost se zabývá mnoha činnostmi v rámci 

poskytování bankovních sluţeb. V současné době se podnik zaměřuje na tři typy subjektů a to 
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fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, pro které zvlášť poskytuje 

stávající a vytváří nové sluţby a produkty.  

 

Pro fyzické osoby 

Podnik rozčlenil své produkty do určitých skupin, do nichţ se řadí konkrétní produkty. 

Jsou to:  

 Účty – pro osoby do 15 let, do 26 let a nad 26 let. Mezi tyto účty se řadí dětské účty, 

studentské a běţné účty pro nestudující dospělé klienty. Firma zde začlenila také 

kontokorent k účtu a doplňkové sluţby ATC kanály, tedy internet banku, mobil banku 

a telefon banku. 

 Spoření – nabízí společnost své vlastní, tedy spořicí účty, účet pravidelného spoření a 

termínované vklady, ale také cizí spořicí produkty, které pouze zprostředkovává a to 

stavební spoření, penzijní připojištění a ţivotní pojištění. 

 Karty – zde jsou zařazeny dva druhy karet a to debetní karty k běţným účtům a také 

kreditní karty. Společnost spolupracuje s dodavateli Visa, MasterCard a Maestro. 

 Úvěry – jsou nedílnou součástí nabídky kaţdé bankovní společnosti a tvoří velkou 

část zisku. Společnost nabízí expres půjčku, neboli půjčku na cokoliv a také 

konsolidaci půjček nezajištěnou, nebo zajištěnou nemovitostí. Jde o sloučení všech 

půjček do jedné měsíční splátky.  

 Hypotéky – v nabídce je klasická hypotéka, americká hypotéka (na cokoliv), 

doplňkový úvěr k hypotéce a také refinancování hypoték. 

 Podílové fondy – v současnosti nabízí firma tři typy a to balancovaný fond, chráněný 

fond a peněţní fond. 

 

Pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 

GE Money Bank, a.s. poskytuje daným subjektům podobné produkty jako u fyzických 

osob, tzn. úvěry, karty, účty, kontokorenty, spoření a k tomu doplňkové sluţby jako je 

pojištění daných produktů. Podnik se zde zaměřuje také na svobodná povolání, zemědělce, 

snaţí se prosazovat ekoenergii a k tomu poskytovat prostředky na tyto projekty. Důleţitou 

částí portfolia je zahraniční obchod. Banka provozuje běţné účty v cizích měnách, vklady a 

spořicí účty v cizí měně, ale také provádí zahraniční platební styk, poskytuje individuální 

devizový kurz a zajišťuje kurzová a obchodní rizika. 
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4.2.4 Shrnutí 

GE Money Bank staví na neustálé inovaci. Byla první velkou bankou v ČR, která 

představila například: 

 plnohodnotný elektronický výpis z účtu  

 konsolidaci půjček  

 paušální běţný účet typu all inclusive pro drobnou (Genius Active) a firemní klientelu 

(Genius Business Active) 

 refinancování hypoték  

 plnohodnotnou komunikaci s klienty pomocí zabezpečeného internetového chatu  

 odměňování klientů penězi za pouţívání platebních karet 

 unikátní analytickou nadstavbu Internet Banky, která umoţňuje získat kontrolu nad 

příjmy i výdaji a plánovat rodinný/osobní rozpočet - aplikaci GE Money Manager  

 celou bankomatovou síť vybavila čipovou technologií (GE Money, 2011) 

 

Třináctiletou práci společnosti oceňují také odborníci a veřejnost. V roce 2010 firma 

získala cenu OVB nejvstřícnější banka roku 2010 za vstřícnou proklientskou strategii, 

zajímavé a uţitečné nápady a novinky uváděné následně do praxe, vylepšování parametrů jiţ 

nabízených produktů a celkovou dynamiku a inovativnost. Úspěchy také získávají produkty, 

které banka poskytuje. V soutěţi Zlatá koruna získala v roce 2010 Internet Banka a to jiţ 

podruhé za sebou absolutní vítězství mezi všemi produkty všech kategorií v Ceně veřejnosti 

jako nejlepší finanční produkt roku. Konsolidace půjček byla v roce 2010 vyhodnocena 

Finanční akademií jako nejlepší produkt v kategorii úvěrů a v první trojce se umístila jiţ 

podruhé. Na vítězných příčkách se pravidelně umisťují úvěrové produkty pro financování 

zemědělského sektoru (ECO-Energy, Financování zemědělské techniky, atd.) a produkty 

určené pro firemní správu financí, např. firemní účty Genius Business Active. Těchto 

úspěchů by podnik nedosáhl bez kvalitního managementu. Proto i za svou práci byl odměněn 

generální ředitel Peter Ronald Herbert a stal se Bankéřem roku 2010 (Ocenili nás, 2011). 

Počátkem roku 2008 se GE Money Bank stala oficiálním partnerem Českého 

olympijského týmu. Své sponzorské aktivity zahájila u příleţitosti letních olympijských her v 

Pekingu. Partnerství však bylo uzavřeno i na zimní olympijské hry ve Vancouveru v roce 

2010 a také na letní olympijské hry v Londýně v roce 2012 (GE Money, 2011). 
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5. STRATEGICKÁ ANALÝZA PODNIKU 

 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu, tak cílem diplomové práce je analýza vnějšího okolí 

podniku, za účelem zjištění současného stavu a doporučení pro zlepšení situace do budoucna. 

Nejdříve bude podnik analyzován pomocí PESTE analýzy, která odhalí vlivy politické, 

ekonomické, sociální, technologické a etické, které ovlivňují firmu. 

5.1  PESTE analýza 

Tato analýza by měla rozpoznat a odlišit faktory významné pro daný podnik a také 

odhadnout jejich budoucí vývoj, určit pravděpodobné impulsy, které způsobují změny na 

konkurenční pozici podniku. 

5.1.1  Politické vlivy 

Kaţdý podnik je ovlivněn z velké části státní legislativou. Kaţdá společnost musí 

dodrţovat státem vydané a nařízené zákony, směrnice, vyhlášky a normy, které jsou uvedené 

v Obchodním zákoníku, Zákoníku práce, Občanském zákoníku, aj. Díky právním normám je 

zajištěna ochrana hospodářské soutěţe před nekalými praktikami podniků (uzavírání kartelů), 

ochrana spotřebitele v rámci dodrţování kvality výrobků a sluţeb, předcházení podvodů ze 

strany firem, dále nám normy zajišťují konkurenceschopnost na daném trhu.  

Po vstupu ČR do EU v roce 2004 dochází k úpravám celé řady zákonů, které jsou díky 

nařízením Evropského parlamentu či komise nutné, ČR se zavazuje je novelizovat a dochází 

k synchronizaci evropského práva s českým. Mezi normy, které ovlivňují přímo společnost 

GE Money Bank, a.s. patří:  

 

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 

Tímto zákonem dochází k zapracování evropské právní úpravy týkající se 

spotřebitelských úvěrů do právní úpravy ČR, ale také k novému vymezení podmínek na trhu 

poskytování spotřebitelských úvěrů, které mají reagovat na jeho rychlý rozvoj a současně mají 

posílit postavení spotřebitele. Zákon nabyl účinnosti k 1. 1. 2011 a díky němu dochází k 

nutnosti vymezení informační povinnosti podniku a to nejenom při sjednávání půjček, ale 

úprava se týká také ve sdělování reklamy. Instituce musí zveřejňovat veškeré poplatky 

spojené s půjčkou – úrok, RPSN, poplatek za poskytnutí úvěru, za příchozí bezhotovostní 

transakci, za vedení běţného účtu a udávat údaj o skutečné celkové ceně úvěru. Mezi 
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informační povinnost banky také nově patří sdělení klientovi, zda se nachází v Bankovním 

registru klientských informací (BRKI) nebo Nebankovním registru klientských informací 

(NRKI) po zamítnutí ţádosti o úvěr. 

Spotřebitel dále získává silnější postavení při odstoupení od smlouvy o 

spotřebitelském úvěru, protoţe klient můţe odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů po jejím 

uzavření.  

Velká změna pro spotřebitele nastává u předčasného doplacení půjček, kde maximálně 

klient zaplatí poplatek 1 % z nesplacené jistiny a pokud chce doplatit úvěr, kde splatnost je 

kratší jak jeden rok, tak je to 0,5 % z nesplacené částky (Šebesta, 2010). 

Výše uvedené změny mají dopady na poskytování sluţeb bankovních institucí. Mnoho 

bank nechce nyní poskytovat smíšené hypoteční úvěry kombinované s neúčelovou částí. O 

tento typ hypoték byl na trhu velký zájem, protoţe spotřebitel mohl část hypotéky vyuţít na 

jakékoliv výdaje. Nyní banky přestaly tyto smíšené hypotéky nabízet, protoţe by to pro ně 

mohlo znamenat zvýšení nákladů, pokud by klient odstoupil od smlouvy do 14 dnů od 

podpisu pro něj bez citelných sankcí (Buřínská, 2011). 

Jak bylo zmíněno v úvodu, banky mají nyní zvýšenou informační povinnost ohledně 

veškerých nákladů spojených s úvěrem. Je nutné tedy, aby GE Money bank, a.s. proškolila 

své zaměstnance na nový zákon o spotřebitelském úvěru, protoţe kdyby došlo k porušení této 

povinnosti, banka můţe dostat pokutu a to aţ do výše 5 000 000,- Kč za kaţdé porušení.  

GE Money Bank, a.s. ţádné ze svých hypoték rušit či obměňovat nemusela. Ve svém 

portfoliu nabízí pouze účelové hypotéky nebo neúčelové hypotéky (americká hypotéka) 

v celém svém objemu. Díky těmto změnám můţe podnik vyuţít vzniklou příleţitost na trhu a 

získat co největší počet nových klientů, kterým by nabídl právě americkou hypotéku. Proto by 

nyní GE Money Bank, a.s. se měla více zaměřit na tyto produkty a rozjet reklamní kampaň. 

Hypotéky s neúčelovou částí nejsou jediným produktem, který poznamenaly přísnější 

podmínky nového zákona o spotřebitelském úvěru. Těţší bude i nyní koupit auto na leasing. 

Společnosti poskytující finanční leasing z velké části ruší nabídku tohoto produktu, protoţe se 

obávají, ţe klienti do 14 dnů odstoupí od smlouvy a protoţe jsou společnosti vlastníky 

automobilu, tak se mohou stát levnými půjčovnami aut pro klienty (Buřínská, 2011). S tímto 

problémem se vypořádala i GE Money Bank, a.s. a přestala nabízet finanční leasing pro běţné 

fyzické osoby a nabízí je pouze podnikatelům. Naproti tomu vytvořila alternativu pro klienta, 

který si můţe vzít auto na splátky v podobě tzv. Autocreditu, kde majitelem vozidla bude 

klient, ale banka má na něj výhradní právo v případě neplacení úvěru. 
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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 (Zákon o bankách, 1992). 

Zákon tedy upravuje existenci banky a podmínky jejího fungování na trhu. Je tedy pro 

podnik důleţité sledovat veškeré změny, týkající se činnosti podniku. Tento zákon byl 

novelizován v souvislosti s dobíhající finanční krizí, kde hlavně v zahraničí zkrachovalo 

mnoho bank, a proto bylo posíleno postavení klientů bank. Novela zákona o bankách 

vstoupila v platnost od 1. 1. 2011, kdy došlo k navýšení limitu pojištění bankovních vkladů 

z 50 000 eur na 100 000 eur do 100 % výše vkladu jednoho klienta u jedné banky. Dále 

v rámci novely došlo ke zkrácení lhůty pro výplatu náhrad za pojištěné vklady a to z 3 měsíců 

na 20 pracovních dnů od data oznámení o neschopnosti pojištěné instituce dostát svým 

závazkům. Novela zkracuje délku promlčecí lhůty z pěti na tři roky. Příspěvek bank do Fondu 

pojištění vkladů (FPV) se po novelizaci změnil z 0,1 % z vkladu nově na 0,04 % 

z průměrného objemu pojištěných vkladů za předchozí čtvrtletí, kde toto procento se bude do 

FPV platit čtvrtletně (ČTK, 2010). 

Jako všechny instituce provádějící platební styk se novela zákona týká také GE Money 

Bank, a.s. Podnik nemusel v období finanční krize řešit existenční potíţe, které by vyústili ke 

krachu společnosti, ale provedl opatření, která eliminují velký nárůst neplatičů z řad klientů. 

Tato novela podniku z jedné strany pomůţe k uklidnění klientů, zda je instituce finančně 

zdravá, protoţe se většina klientů nemusí bát o své prostředky v podniku vloţené, díky 

zvýšenému pojištění vkladů. Na straně druhé podniku mohly vzrůst náklady spojené s vyšším 

odvodem povinné procentuální části z vkladu do FPV. S tím se podnik bude muset vypořádat 

sniţováním nákladů, ať uţ to na mzdových, provozních či dalších nákladových sloţkách. 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Tento zákon vymezuje naplnění práva osoby na ochranu osobních údajů před 

neoprávněným zasahováním do soukromí a dále upravuje práva a povinnosti institucí při 

zpracování osobních údajů a stanovuje podmínky, za nichţ se uskutečňuje předání osobních 

údajů do jiných států (Zákon o ochraně os. údajů, 2000).  

Podle § 37 odst. 2 zákona o bankách jsou banky povinny pro účely bankovních 

obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách, včetně citlivých údajů o fyzických osobách, 
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potřebné k tomu, aby bylo moţné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a 

věcných rizik pro banku. Při výkladu tohoto zákona je třeba, aby GE Money Bank, a.s. byla 

na pozoru, protoţe výklad tohoto zákona je rozporuplný. Na jedné straně jsou banky podle 

zákona o bankách povinny zjišťovat a zpracovávat osobní údaje, ale na druhé straně nesmí dle 

zákona o ochraně osobních údajů zpracovávat údaje nad rámec vymezení zákona bez 

souhlasu subjektu, kterého se údaje týkají. Můţe vzniknout tedy spor dvou nezávislých 

kontrolních orgánů ČNB a Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde jeden orgán bude 

vyţadovat shromaţďování osobních údajů a druhý orgán bude kontrovat tak, ţe údajů je 

zbytečně moc a nejsou potřeba a tím můţe dojít k postihu podniku z jedné či druhé strany 

(Frimmel, Chobolová, 2002). 

Tyto problémy v koordinaci jednotlivých zákonů GE Money Bank, a.s. řeší tím 

způsobem, ţe pro kaţdý systém, který banka vyuţívá, či kaţdé sepisování ţádosti dává 

klientovi přečíst souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a po jeho souhlasu pokračuje v dalším postupu. Banka se tak chrání 

případným postihům a ţalobám. Přesto musí podnik dávat velký pozor, kde jsou údaje 

umísťovány, kdo k nim má přístup, aby nedošlo ke zneuţití. Je nutné tedy provádět školení 

všech zaměstnanců o utajení těchto informací, které jsou předmětem bankovního tajemství. 

Důleţité je tedy mít v podniku propracovaný ochranný systém, aby nedošlo k jeho prolomení 

a úniku těchto osobních a dalších údajů, které by se za určitých okolností mohli firmě stát 

osudnými. 

 

Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a 

úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 

Tato vyhláška obsahuje pravidla, která musí banka dodrţovat po udělení bankovní 

licence. Předmětem úpravy jsou poţadavky na řídicí a kontrolní systém a obsah zprávy o 

ověření řídicího a kontrolního systému; způsob, struktura a periodicita jejího zpracování a 

lhůta pro její předloţení, kapitálová přiměřenost, pravidla angaţovanosti, pravidla pro 

nabývání, financování a posuzování aktiv, obsah údajů určených k uveřejnění na 

individuálním a konsolidovaném základě a další (Husár, 2010). 

Na popud EU proběhla novela vyhlášky platná od 1. 1. 2011 a byly v ní začleněny 

pravidla odměňování ve finančním sektoru prostřednictvím dodatků k direktivě o kapitálové 

přiměřenosti. Cílem nových pravidel je prostřednictvím vhodné kombinace fixní a variabilní 

sloţky, peněţní a nepeněţní části a časového rozloţení odměny motivovat pracovníky k 
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obezřetnému přístupu k riziku a k dosaţení dlouhodobých cílů finanční instituce. Měly by být 

odstraněny ty aspekty odměňování, které v konečném důsledku motivovaly pracovníky 

finančních institucí k podstupování nepřiměřených rizik za účelem maximalizace osobního 

výdělku.  

Tato novela má své opodstatnění z toho důvodu, aby nedocházelo k vyplácení 

vysokých bonusů pro manaţery na úkor stability finančních trhů a klientů, kteří riziko 

v konečném důsledku nesou. Tyto pravidla mají také zajistit menší fluktuaci úspěšných 

pracovníků mezi bankovními domy a rozvíjet tedy stávající finanční sektor. Na druhou stranu 

panují obavy, ţe nová pravidla znevýhodní evropské banky na mezinárodních trzích. Např. 

v USA existují také regulatorní poţadavky na odměňování, ale nejsou právně závazné, proto 

je pravděpodobné, ţe jakmile dozní finanční krize, tak od těchto poţadavků bude upuštěno 

(Rozsypal, Antošová, Ondroušek, 2011). 

 

Daňová politika 

Jak lze pozorovat, za poslední období dochází ke stále většímu zadluţování veřejného 

rozpočtu ČR se současným dluhem 1,46 bilionu Kč. S prorostlou státní korupcí, nesmyslnými 

veřejnými zakázkami je třeba bojovat. Státu samozřejmě dochází prostředky na běţné 

financování vládních výdajů, na opravy silnic, dotací či třeba na výplatu důchodů. Stát tedy 

musí peníze někde získat a nyní dochází k diskuzi o zvýšení minimální sazby DPH na 

jednotnou úroveň a to z 10 % na 20 %. Tato novela zákona má přijít v platnosti v lednu 2012, 

dojde tedy k poklesu reálného příjmu obyvatelstva a je potřeba, aby se podnik připravil na 

tyto skutečnosti. Noví a stávající klienti budou mít méně peněz nejenom na běţné výdaje, ale 

třeba i výdaje související s pořízením bydlení. 

Nové byty po zvýšení DPH se zdraţí o statisíce korun, a proto by GE Money Bank, 

a.s. se měla v tomto roce více zaměřit na poskytování hypoték, protoţe lze očekávat vyšší 

zájem o půjčky. Po této změně lze predikovat pokles zájmu o úvěry na bydlení, neţ 

spotřebitelé se srovnají s danou změnou, lépe si rozloţí peníze na běţné výdaje a budou vědět, 

kolik peněz z rozpočtu si mohou dovolit uvolňovat (ČTK, 2011).  

V rámci EU se začíná pomalu prosazovat tzv. bankovní daň a to kvůli tomu, ţe státy 

začaly tvrději postupovat proti bankovním společnostem z důvodu, ţe v době největšího 

ekonomického úpadku státy musely zachraňovat banky před krachem a to z peněz daňových 

poplatníků. Tato daň má tedy spravedlivěji pokrýt finanční náklady krize a vést 

k stabilnějšímu finančnímu sektoru. 
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Základem pro stanovení daně je celkový objem pasiv rozvahového účtu banky, 

přičemţ existují čtyři odpočtové poloţky. Daňová sazba pro rok 2011 je 0,05 %, v některých 

zemích aţ 0,075 %, coţ má za následek sníţení zisku bank. Zatím tuto daň ratifikovalo deset 

členských zemí, ale ČR je proti. Nikdy ale není moţné přesně určit, zda EU neschválí 

komplexně tuto daň a bude se později týkat také ČR. Tato restriktivně určená daň se GE týká i 

v současnosti, protoţe v rámci divize GE Capital musí společnost v jiných zemích tuto daň 

platit. Protoţe lze v rámci celého koncernu očekávat niţší zisky, je tedy zřejmé, ţe i GE 

Money Bank, a.s. bude šetřit více peněz, bude k tomu přizpůsobena strategie banky na další 

rok (ČTK, 2011). 

Další významnou novelou platnou od 1. 1. 2011 je novela zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, se kterou se kaţdý podnik musí vypořádat. Zákon upravuje změnu 

délky nemocenské doby, po kterou zaměstnavatel hradí pracovníkovi náhrady mzdy za 

pracovní neschopnost, a to ze dvou na tři týdny. Stát tedy hradí mzdy aţ od 22. dne (MPSV, 

2011). Současně se ruší refundace náhrad vyplácených zaměstnanci zaměstnavatelem v 

prvních 21 kalendářních dnech, to znamená, ţe zaměstnavatel uţ nebude mít moţnost odečíst 

si z odváděného pojistného poloviční výši náhrad vyplacených zaměstnancům za dočasnou 

pracovní neschopnost (Trezziová, 2010). 

Od nového roku došlo také k novele zákona o dani z příjmů týkající se bydlení. 

Osvobození od daně z příjmů z prodeje rodinného domu či bytu v osobním vlastnictví se 

uplatní pouze za předpokladu, kdy prodávající nejpozději do jednoho roku pouţije finance z 

prodeje na pořízení vlastního nového bydlení. Zpřesňují se také podmínky pro uplatnění 

zaplacených hypotečních úroků jako nezdanitelné části základu daně fyzické osoby. V 

případě, ţe výstavba bytu nebo domu proběhne na pozemku pořízeném z hypotečního úvěru 

do čtyř let od uzavření úvěrové smlouvy, máte nárok na odpočet, pokud ne, nárok na odpočet 

zaniká (Trezziová, 2010). 

Z výše uvedených změn je zřejmé, ţe rok 2011 bude pro GE Money Bank, a.s. 

z hlediska zvýšení nákladů náročný. Podnik bude mít vyšší náklady spojené s výplatou dávek 

nemocenského pojištění, kdy platí o týden více za zaměstnance v pracovní neschopnosti. GE 

Money Bank, a.s. by se měla zaměřit na prevenci nemocí svých zaměstnanců, poskytovat 

průběţné lékařské prohlídky, provádět školení o zdravé výţivě, jak se vyhnout nemocem 

apod. Tímto krokem nejenom ţe stoupne prestiţ podniku v očích pracovníků, pomůţe ke 

sníţení nemocnosti, ale také do budoucna jí to ušetří náklady spojené s výplatou 

nemocenských dávek. 
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Změna zákona o dani z příjmů týkající se bydlení můţe mít pozitivní vliv na GE 

Money Bank, a.s. Zpřísnění podmínek na odpočet úroků z daňového základu, můţe urychlit 

rozhodnutí klientů o poţádání o nové hypotéky, kteří si tak budou chtít ušetřit peníze na 

daních, takţe lze očekávat zvýšený zájem o hypoteční úvěry. 

5.1.2  Ekonomické vlivy 

Ekonomika je velmi důleţitým faktorem ovlivňující podnikání všech podniků. Růst či 

pokles ekonomiky v sobě skrývá zajímavé příleţitosti či hrozby, které by měl podnik 

odhalovat. V současné době se ekonomika nachází v období doznívající finanční krize, která 

se dotkla většiny firem nevyjímaje GE Money Bank, a.s. Hlavní faktory, které ovlivnily 

hospodářství společnosti, byl růst nezaměstnanosti a s tím spojené ztráty z nesplácení úvěrů, 

dále pokles HDP a s tím provázanost se zaměstnaností na trhu, také míra inflace, vývoj mezd 

a další faktory jsou důleţité pro podrobnější zkoumání. Jednotlivé faktory, které ovlivňují 

daný podnik při jeho podnikatelské činnosti: 

 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost za období pěti posledních let měla kolísavou hodnotu. Od roku 2006 

postupně klesala na hranici 5,44 % a vlivem hospodářské krize v roce 2008 strmě stoupla a to 

o 4,5 %, coţ je na současných 9,7 % v lednu tohoto roku a činí to 571 863 nezaměstnaných 

osob (Makroekonomické údaje, 2011). 

  

Graf č. 5.1: Míra nezaměstnanosti za období 2006 – leden 2011 v % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu. <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home> 
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Ve srovnání ČR s EU se dá říct, ţe průměrná nezaměstnanost je téměř stejná. V EU 

činila v lednu tohoto roku 9,6 % a v zemích platících eurem 10 %. V tomto roce, kdy doznívá 

ekonomická krize, se dá očekávat růst HDP a s tím související růst zaměstnanosti. Tato 

skutečnost bude mít za následek větší poptávku po pracovní síle a to nejenom u nás, ale i 

v EU. Země s otevřenou ekonomikou jsou provázány se zahraničními ekonomikami a v ČR se 

bude odvíjet růst HDP hlavně od německé ekonomiky, která je tahounem v Evropě. Větší 

zaměstnanost znamená oţivení ekonomiky, protoţe poroste poptávka po produktech a 

sluţbách a poroste tak celková spotřeba. 

Na GE Money Bank, a.s. finanční krize měla značný dopad a to v souvislosti 

s vrácením půjčených peněz. Ve srovnání let 2008 a 2009 stoupl počet poskytnutých úvěrů o 

12 % a to na 105 miliard Kč. Ale z důvodu průběhu finanční krize lidé postupně ztráceli svá 

zaměstnání, byl pomalejší ekonomický růst a tak se zdvojnásobili úvěrové ztráty banky oproti 

roku 2008. V důsledku vyšších úvěrových ztrát poklesl čistý zisk společnosti oproti roku 2008 

o více jak 28 % na 2,1 miliardy Kč (Výroční zpráva, 2009). V současné době došlo ke 

zpřísnění podmínek kvůli úvěrovým ztrátám a klienti jsou vyhodnocováni přísněji ze strany 

banky, zda úvěr poskytne.  

Z dalších výpočtů jde zjistit, ţe ekonomika se začíná pomalu zotavovat z finanční 

krize. Jsou patrné pozitivní trendy, jako je mírný růst HDP, zaměstnanosti a dalších ukazatelů. 

I GE Money Bank, a.s. vykazuje v 3. čtvrtletí roku 2010 nárůst čistého zisku oproti roku 2009 

a to o 2,7 % na 2,26 mld. Kč (Herbert, 2010). V následujícím období lze predikovat pomalý 

růst zaměstnanosti obyvatelstva a s tím související zvýšení spotřeby. Pro banku tato 

skutečnost má význam, protoţe můţe očekávat zvýšení poptávky po úvěrech a tím rostoucí 

zisk. Je důleţité zachovat přísný systém schvalování půjček, aby se předcházelo potenciálním 

ztrátám z nesplácení úvěrů. 

 

Hrubý domácí produkt (HDP) 

HDP je důleţitým ukazatelem ukazující výkonnost celé ekonomiky. Čím více roste, 

tím roste ţivotní úroveň v dané zemi, v zemi probíhají nové investice, roste prodej 

spotřebního zboţí a sluţeb, obyvatelé mají více peněz za mzdy, protoţe firmy mají více 

zakázek a mohou si dovolit platit větší mzdy. Roste tak zaměstnanost, státu klesají náklady 

spojené s výplatou podpor v nezaměstnanosti a můţe volné prostředky lépe vyuţít. Na druhé 

straně s růstem HDP souvisí růst inflace.  
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Na vývoji HDP z historického hlediska lze vidět, ţe po roce 2004, tedy roku vstupu 

ČR do EU, se růst HDP zvýšil o 2 % – 3 % aţ na maximum uplynulé dekády a to na 6,8 % 

v roce 2006. Výsledky růstu byly výborné, vţdy kolem 6 %, jenţe v roce 2008 česká 

ekonomika začala oslabovat, aţ dopadla na samé dno v roce 2009, kdy pokles byl -4,1 %.  

 

Graf č. 5.2: Vývoj HDP v období 2006-2011 v % 

 

Pozn.: Predikce HDP v roce 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu. <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home> 

 

Tento propad má na vině ekonomická krize, která v roce 2008 propukla. Nejenom 

český trh, ale většina trhů ve světě se potýkaly s nemalými problémy, kde i některé země 

musely vyhlásit státní bankrot. ČR naštěstí tuto situaci nemusela řešit, díky včasným zásahům 

a zaváděním nových úsporných balíčků. Jak lze z uvedeného grafu č. 5.2 vyčíst, tak česká 

ekonomika se začíná pomalu zotavovat z hluboké krize a začíná pozvolně růst. Jiţ v minulém 

roce se dostala do pozitivních čísel s růstem 2,4 % a v tomto roce 2011 se očekává také mírný 

růst, kde podle ČNB to bude o 1,6 % (Makroekonomické údaje, 2011) a dle Ministerstva 

financí bude růst o 2,2 % (Odhad predikce, 2011).  

Pozitivní růst ekonomiky je důleţitý faktor pro další rozvoj GE Money Bank, a.s. Jak 

jiţ bylo v úvodu zmíněno, růst HDP zajišťuje nové investiční příleţitosti, jak pro běţné 

obyvatele, tak pro podniky. Ekonomické subjekty mají více zdrojů pro svou běţnou spotřebu, 

a tedy realizují plány, které by nebylo moţné provést bez nových zakázek a příleţitostí, kam 

se dále rozvíjet. Pozitivní dopad bude mít růst také na banku, protoţe lze očekávat zvýšený 

zájem o běţné spotřební úvěry pro FO, ale také o rozvoj poskytnutých podnikatelských 
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půjček. Proto je tedy nyní ţádoucí motivovat potenciální klienty různými pobídkami, jak 

zatraktivnit úvěry, aby klienti opět získali důvěru ve finanční sektor a vzrostl tedy počet 

poskytnutých půjček, tudíţ i obrat a zisk společnosti. 

 

Inflace 

Míra inflace se vyjadřuje přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen a vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru dvanácti předchozích měsíců. Tato veličina je vhodná při úpravách nebo posuzování 

průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů, aj. 

(Míra inflace, 2011). 

Jak lze v uvedeném grafu č. 5.3 vidět, průměrná míra inflace v letech 2006 – 2008 

měla rostoucí tendenci. Bylo to způsobeno rostoucí tendencí ekonomiky, HDP a také 

zaměstnaností. Spotřebitelé měli dostatek prostředků na koupi nového zboţí, kterého se na 

trhu stávalo nedostatkovým. Rostla tedy cena nabízených produktů a sluţeb na trhu a také 

nominální mzda spotřebitelů. Tento růst míry inflace vyvrcholil v roce 2008 na hranici 6,3 % 

a následně v dalším roce hluboce klesl na úroveň 1 % (Makroekonomické údaje, 2011). 

 

Graf č. 5.3: Vývoj míry inflace v období 2006 – 2011 v % 

 

Pozn.: Predikce inflace v roce 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu. <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home> 

 

Tento pokles byl způsobený probíhající finanční krizí, kdy na trhu byl přebytek 

nabízených výrobků a sluţeb, jenţe o dané produkty jiţ nebyl takový zájem. Výrobci byli 
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nuceni zlevnit své zboţí, aby pokryli alespoň náklady spojené s výrobou produktů. Výrobky a 

sluţby se tedy staly levnějšími pro daného spotřebitele, který si však nemohl dovolit tolik 

utrácet peněţní prostředky za tyto sluţby. Krize tedy měla i pozitivní efekt v dané ekonomice, 

protoţe pročistila trh od slabých podniků a donutila firmy k zamyšlení na zefektivnění svých 

činností a tím sníţení svých nákladů.  

Míra inflace určitou měrou ovlivňuje také GE Money Bank, a.s. Čím je větší inflace, 

tím mají lidé méně peněz na běţnou spotřebu a na půjčování peněz nemají dostatek 

prostředků. Proto je nyní velmi výhodná doba pro poskytování nových úvěrů, kdy dochází 

k oţivení ekonomiky, tzn., ţe ceny jsou nastaveny na nízké úrovni, roste HDP, zaměstnanost, 

takţe lze očekávat zvýšený zájem o půjčky. Odhad na růst inflace v roce 2011 je okolo 2 %, 

coţ nahrává bance, protoţe reálné ceny o mnoho nevzrostou. Negativní dopad má růst inflace 

také na spoření. Banka poskytuje úrok na krátkodobé spoření na 1 rok ve výši 3 %, a kdyţ se 

vezme v úvahu růst inflace v minulosti o 6,3 % v době vysokého růstu ekonomiky, tak reálně 

si spotřebitel nic neuspoří a ještě má stále méně peněz.  

 

Vývoj průměrné hrubé mzdy 

Vývoj hrubé mzdy je také jeden z faktorů, které ovlivňují poptávku po produktech GE 

Money Bank, a.s. Čím bude vyšší mzda, tím si spotřebitel můţe dovolit vyšší investice a 

poroste podíl půjčených peněz. Vývoj mezd je v nominálních hodnotách pozitivní, v reálných 

hodnotách v posledním roce také, jak ukazuje tabulka č. 5.1. 

Tab. č. 5.1: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v období 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010
 

Nominální hrubá 

měs. mzda v % 
6,6 7,3 5,9 0,5 2 

Reálná hrubá měs. 

mzda v % 
4 4,4 -0,4 -0,5 0,5 

      
Nominální hrubá 

měs. mzda v Kč 
19 546 20 957 22 691 23 488 23 951 

Reálná hrubá měs. 

mzda v Kč 
19 063 19 874 20 235 20 729 20 833 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle internetových stránek MF ČR. [online]. [cit2011-03-03]. Dostupný z WWW:   

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/MakroPre_2011Q1_TG03_pdf.pdf> 

 

Jak lze vidět v tabulce č. 5.1, tak kaţdoročně dochází k růstu nominálních hrubých 

mezd. V současné době, kdy ekonomická krize je na ústupu, dochází k pozvolnému růstu 
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hrubých mezd pracovníků, který lze očekávat i v roce 2011. Pro GE Money Bank, a.s. je to 

dobrá zpráva, protoţe lidé budou mít více peněz na běţnou spotřebu a mohou si dovolit 

splácet více půjček, nebo si zaţádat o vyšší úvěry. Tento růst má význam v tom, ţe bance 

budou klesat náklady z nesplacených pohledávek a poroste zisk z vyššího obratu úvěrů. Je 

třeba se tedy zaměřit na zvýhodněné nabídky pro klienty, které je mohou motivovat k ţádosti 

o půjčky. 

Banka má moţnost získat více peněz z nově zaloţených spoření, protoţe klienti budou 

mít více peněz, které si mohou odkládat. Proto by se GE Money Bank, a.s. měla zaměřit na 

zlepšení podmínek na spoření, př. zvýšením úrokové sazby, tím si zajistí přísun nových peněz, 

které můţe dále půjčovat, neboť jak bylo výše uvedeno, lze očekávat zvýšenou poptávku po 

půjčkách. 

5.1.3  Sociální vlivy 

Při PESTE analýze je důleţité definovat také sociální vlivy, které ovlivňují podnik. Je 

třeba zjistit celkovou skladbu obyvatelstva, díky níţ můţe firma provést rozbor obyvatel na 

určité segmenty a cílově se zaměřit.  

Česká republika měla k 30. září 2010 10 526 685 obyvatel. Za první tři čtvrtletí roku 

2010 vzrostl počet o 19,9 tisíce osob proti přírůstku 36,2 tisíce za stejné období roku 2009. 

Celkově však počet obyvatel ročně roste přibliţně o 50 tisíc. V roce 2010 pokračovalo 

sniţování aktivního salda zahraničního stěhování, které meziročně kleslo z 25,9 tisíce na 9,6 

tisíce osob. Více neţ polovinu přírůstku tvořil přirozený přírůstek, počet narozených byl o 

10,3 tisíce osob vyšší neţ počet zemřelých.  

Za tři čtvrtletí roku 2010 se narodilo o 1,5 tisíce méně dětí oproti stejnému období 

roku 2009. Tzv. „Babyboom“ se tedy v minulém roce zastavil a v nejbliţší době nelze 

očekávat jeho obnovení. Ţenám z početně silných generací sedmdesátých let se jiţ narodily 

druhé, popř. třetí děti a do věku vysoké plodnosti vstupují ţeny narozené v období klesající 

porodnosti po roce 1980 (Skončilo období vyšší porodnosti, 2010). 

Zvyšující se porodnost je pro GE Money Bank, a.s. důleţitá, protoţe přibývají nový 

potenciální klienti podniku. Jak lze z uvedeného vývoje vyčíst, tak počet potencionálních 

mladých klientů ročně začíná klesat. V silné konkurenci, kterou se bankovní trh vyznačuje, 

bude důleţité oslovit právě skupinu matek s nově narozenými dětmi. Protoţe klient, který je u 

společnosti od mládí, pravděpodobně můţe zůstat věrným jako student a později jako dospělá 

osoba. Proto je důleţité si potencionální klienty začít vychovávat od raného věku. Banka 
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v této době jiţ nabízí dětský účet, který v sobě skrývá mnoho zajímavých výhod. Přesto by 

bylo vhodné tento produkt inovovat, aby se stal ještě více přitaţlivým pro rodiče, kteří mohou 

dětský účet svému dítěti zaloţit. Tato investice se v dlouhodobém horizontu můţe bance 

vyplatit. 

Nejenom na děti od útlého věku by se měla banka zaměřovat. V současnosti totiţ 

společnost nenabízí ţádný vhodný produkt pro matky na mateřské dovolené, které k ní nemají 

ţádný dodatečný příjem a těch je ročně v průměru okolo 115 tisíc (dle počtu narozených dětí). 

Vezme-li se v úvahu, ţe ţeny chodí na mateřskou dovolenou na dobu 2-3 let, tak to celkově 

dělá přes 230 tisíc matek na mateřské dovolené, které z velké části mají zájem o úvěrové 

produkty typu půjček, kontokorentů či kreditních karet. Společnost by proto mohla spustit 

zkušební projekt s nabídkou těchto produktů v omezené míře a zjistit, jaká profitabilita by 

s tím byla spojena, či případně jaké ztráty by vznikly z nesplácení těchto pohledávek.  

V minulém a současném roce se GE Money Bank, a.s. zaměřuje převáţně na firemní 

klientelu. Pro tyto záměry spustila velkou reklamní kampaň, kde v minulém roce nabízela 

klientům firemní účet Genius Business Export/Import se zaměřením na zahraniční obchod. Ke 

konci minulého roku přišla s revolučními poplatky za europlatby, které jsou srovnatelné 

s podmínkami v zemích eurozóny. Tento krok můţe způsobit revoluci v poskytování poplatků 

za tyto sluţby, protoţe jiné společnosti tak nízké poplatky nenabízí a tudíţ GE Money Bank, 

a.s. má nyní výraznou konkurenční výhodu. Pro podporu firemního bankovnictví v roce 2010 

banka otevřela 4 nová komerční centra a plánuje je rozšířit i v dalším roce (GE Money Bank 

přichází s revolučními poplatky za europlatby, 2010). 

V současné době probíhá ve sdělovacích prostředcích nová reklamní kampaň se 

zaměřením na retailové a korporátní klienty ohledně zvýhodněných úvěrů. Tyto kroky však 

zaznamenává i konkurence a především Česká spořitelna, která se zaměřuje také na firemní 

klientelu, má rozsáhlou reklamní kampaň na zvýhodněné firemní účty, kdy během ledna 2011 

si ho sjednalo 10 tisíc nových klientů. ČS se zaměřuje ale i na zvýhodněné kontokorenty a 

úvěry pro podnikatele, kde např. zajímavou výhodou u úvěru je jeho předčasné doplacení a 

mimořádné splátky zdarma (Havligerová, 2011). 

Další z konkurentů pro firemní klientelu je Komerční banka. Ta se zaměřuje na 

podporu malých a středních podniků a díky nové smlouvě s Evropskou investiční bankou na 

50 mil. EUR nyní poskytuje zvýhodněné úvěry se slevou 0,3 % úrokové sazby (Tiskové 

zprávy, 2011).  
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Důleţitým faktorem, který musí banka sledovat je zadluţenost obyvatelstva. Ke konci 

ledna 2011 zadluţení domácností u bank a finančních institucí vzrostlo na 1 057,24 miliardy 

korun, coţ představuje meziroční růst o 7,26 %. Zadluţenost podniků činilo 908,01 miliardy 

korun, meziměsíčně se zvýšilo o 3,51 mld. Kč (0,39 %). V porovnání se stejným obdobím 

roku 2009 bylo niţší o 10,65 mld. Kč (1,16 %) (Volfová, 2011).  

V zadluţenosti domácností či podniků lze pozorovat rostoucí trend, tudíţ pro banku 

z jedné strany plyne příleţitost nabízet více půjček, protoţe subjekty mají zájem o investice, 

ale na druhé straně s růstem zadluţení roste riziko z nesplacených závazků. Proto GEMB, a.s. 

při zaměřování na nové klienty musí brát v potaz riziko spojené s půjčením peněz a nastavit 

takové podmínky získání půjček, aby bylo zajištěno minimální riziko s poskytnutých úvěrů. 

Např. zkoumání dlouhodobější bonity klientů u vyšších půjček, důvěryhodnost, platební 

historie klientů apod. 

Mezi sociální vlivy prostředí podniku řadíme ochranu ţivotního prostředí. 

Podnikatelská činnost banky výrazným způsobem neznečišťuje ţivotní prostředí, v jejím 

případě je vhodné se spíše zaměřit na šetření zdrojů, které jsou opravdu nutné k běţné práci. 

Zbytečné plýtvání s papíry napomáhá ke stále zvyšující se těţbě dřeva po celém světě. Proto 

je třeba se zaměřit na zefektivnění vyuţití papíru a tím i ušetření peněz na nákladech. 

5.1.4  Technologické vlivy 

Vývoj nové technologie v současné době pokračuje vysokým tempem. To co bylo 

před deseti lety pouhou teorií, dnes se stává skutečností. Rozvoj počítačů, mobilních telefonů, 

telekomunikačních sítí nebo třeba internetu napomohl ve všech oblastech podnikání. 

Bankovní sektor díky miniaturizaci počítačů a jejich stále většímu zdokonalování zaţívá díky 

novým technologiím dobré časy. Především vyuţívání sluţeb prostřednictvím internetu se 

stává čím dál více zákaznicky oceňovanou sluţbou, která ušetří klientovi čas, peníze a další 

náklady spojené s poskytováním sluţby. To stejné platí také pro banku.  

V roce 2011 se očekává velký skok do digitálního věku, místo klasické peněţenky 

postačí „chytré“ mobilní telefony. Jiţ nyní je moţné v USA s pomocí chytrého telefonu 

zaplatit párek v rohlíku, koupit kávu či půjčit kamarádovi pár dolarů, díky vyuţití aplikací 

daného operačního systému. Velké společnosti jako Visa, MasterCard, Google, Bank of 

America a další testují mobilní peněţenky a očekávají desetinásobný nárůst celkového 

objemu plateb v USA do roku 2015. Je tedy moţné, ţe budoucí generace nebudou znát, co 

jsou to platební či kreditní karty, protoţe chytré telefony by je mohly zcela nahradit. Vývojáři 
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plánují s mobilní peněţenkou další sluţby, ţe vytvoří takové bankomaty, kde pouhým 

mávnutím mobilem před skenerem, bude moţné z nich vybírat a nenosit tak plastové karty, 

s kterými jsou spojeny náklady na jejich tvorbu a fyzické opotřebení.  

S vývojem technologií je třeba brát v potaz bezpečnost prováděných transakcí pomocí 

mobilní peněţenky. V současnosti chytré mobilní telefony nabízejí bezpečnostní prvky, jako 

je třeba zabezpečení pomocí otisku prstu či smazání veškerých dat, pokud je mobil odcizen. 

Otázkou je, jak současné prvky jsou bezpečné před hackery, kteří jsou vţdy o krok vřed před 

poskytovateli sluţeb (Volf, 2011).  

GEMB, a.s., jakoţto součást nadnárodního koncernu, by se měla zaměřit na tuto 

příleţitost, která se stane důleţitou sluţbou kaţdé banky. Především mladé generace 

vyuţívající počítače, mobilní telefony a další výpočetní techniku budou vyţadovat co největší 

komfort s nízkými náklady. V mobilní peněţence je zajímavá budoucnost, a proto banka by 

měla zváţit spolupráci s některou ze společností, které se tímto tématem jiţ zabývají a 

investovat prostředky do vývoje. Rozvoj těchto sluţeb, který probíhá v USA, lze 

v následujícím desetiletí očekávat také v ČR a pokud se GEMB, a.s. bude jiţ nyní angaţovat 

v této oblasti, v budoucnu to můţe znamenat nemalou konkurenční výhodu. S mobilní 

peněţenkou je spojen vývoj bezpečnostních prvků a softwaru proti jejímu zneuţití. 

Společnost by tudíţ měla sledovat tento trend a zapojovat se do vývojových projektů, které 

v budoucnu umoţní sníţit náklady z koupení licencí na software. 

5.1.5  Ekologické (etické) vlivy 

Kaţdá společnost nabízející výrobky či sluţby by se měla chovat šetrně k ţivotnímu 

prostředí a také eticky ve své podnikatelské činnosti a ke svým klientům. V bankovním 

sektoru se bavíme hlavně o uplatňování etických principů, které jsou nedílnou součástí 

většiny bank, coţ značí i dobrovolné připojení k plnění etických kodexů vydávaných Českou 

bankovní asociací, jejichţ cílem je stanovit obecné etické normy v bankovním sektoru a 

základní pravidla chování mezi bankami a klienty.  Pokud se daná společnost připojí k těmto 

kodexům, zvedá to dobré jméno banky v očích veřejnosti, ţe se snaţí obezřetně přistupovat 

k jednání s klienty. Jednodušší, průhlednější legislativa při sjednávání nových produktů, 

ţádné poznámky malými písmeny apod. můţe mít za následek příliv většího počtu zákazníků 

se zájmem o nové produkty. GE Money Bank, a.s. je účastníkem těchto kodexů:  

 

 



~ 44 ~ 

 

Kodex pro úvěry na bydlení 

Tento dobrovolný kodex zajišťuje takové chování při poskytování informací o úvěrech 

na bydlení před uzavřením smlouvy, coţ bylo pod záštitou Evropské komise sjednáno mezi 

zástupci evropských sdruţení úvěrových institucí a zástupci evropských spotřebitelských 

sdruţení v březnu 2001 s tím, ţe Evropská komise současně vydala Doporučení k podávání 

informací před uzavřením hypoteční smlouvy. Účelem těchto dokumentů je nastavení 

určitého standardu poskytování informací klientům před uzavřením smlouvy o úvěru na 

bydlení pro banky a dalšími úvěrové instituce tak, aby byly dostatečně transparentní a 

navzájem porovnatelné. 

Díky tomuto kodexu mají klienti GE Money Bank, a.s. jistotu transparentního chování 

banky, ţe klient získá veškeré dostupné informace, bude seznámený s podmínkami smlouvy a 

bude záleţet na jejich rozhodnutí, zda k příslušným podmínkám přistoupí. K tomuto kodexu 

přistoupila většina stavebních spořitelen, ale největší bankovní konkurenti, jako Česká 

spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank, Poštovní spořitelna aj., k němu nepřistoupili 

(Etické kodexy a ochrana spotřebitele, 2011). Pro GE Money Bank, a.s. kodex znamená 

konkurenční výhodu, kterou se v reklamních kampaních můţe prezentovat a získat tak část 

nových klientů. 

 

Kodex chování mezi bankami a klienty 

V tomto dokumentu je velmi výrazně rozšířena úprava vzájemných vztahů mezi 

bankou a jejími retailovými klienty a to s důrazem na přesné vymezení práv klientů. Banka se 

zavazuje ve svých informačních, propagačních a reklamních materiálech uvádět pravdivé, 

aktuální a srozumitelné údaje a vyvaruje se uvádění takových informací, které by mohli 

klienty uvést v omyl. Banka při své propagační a reklamní činnosti bude zejména dodrţovat 

ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a související Kodex pro reklamu 

vydaný Radou pro reklamu ČR.  

Tento kodex dodrţuje také většina největších konkurentů GE Money Bank, a.s., coţ 

sice není pro společnost výhoda oproti konkurenci, ale pro klienta je to velké plus, aby 

nedocházelo k podvodům či ke sdělováním neúplných informací a klient bude přesně vědět, 

jaké práva případně má z neplnění podmínek ze strany banky a samozřejmě naopak (Etické 

kodexy a ochrana spotřebitele, 2011). 
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Etický kodex finančního trhu 

Posláním Etického kodexu finančního trhu je stanovit etické normy chování - základní 

principy, které bude finanční instituce dodrţovat při poskytování finančních sluţeb klientům 

jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své 

podnikatelské činnosti. 

  

Cílem Kodexu je 

 napomáhat prosazování korektních vztahů na finančním trhu a zlepšit jejich úroveň, 

 podpořit rozvoj sluţeb na finančním trhu, 

 napomáhat klientům porozumět finančním sluţbám, 

 zvyšovat ochranu klientů jako spotřebitelů, 

 posílit obecnou důvěru ve finanční trh (Etické kodexy a ochrana spotřebitele, 2011). 

 

Kodex mobilita klientů 

Základem tohoto kodexu jsou společné principy EBIC (European Banking Industry 

Commiteel), které byly vyvinuty bankami, spořitelnami a dalšími poskytovateli platebních 

sluţeb. Společné principy EBIC zahrnují přehled postupů a pravidel pro případ, kdy klient 

chce převést provádění všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem do jiné banky a 

změnit tak svoji banku. Cílem Kodexu je stanovení společných a závazných principů a 

pravidel pro změnu banky. 

 

Pod pojmem „Změna banky“ rozumíme ve smyslu tohoto kodexu tyto činnosti: 

 Součinnost původní banky i nové banky v procesu změny banky, 

 otevření běţného účtu v nové bance, 

 převedení všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem z původní banky do 

nové banky, 

 moţnost poţádat o převedení všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem 

včetně zrušení běţného účtu v původní bance prostřednictvím nové banky, 

 moţnost poţádat o součinnost při zpřístupnění informací o novém bankovním spojení 

klienta příslušným třetím stranám, 

 změna banky neznamená převedení stejného čísla účtu z původní banky do nové 

banky (Etické kodexy a ochrana spotřebitele, 2011). 
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Kodex dodrţuje jak GE Money Bank, a.s., tak největší konkurenti společnosti a klienti 

mají jistotu bezproblémového přechodu mezi bankami. 

V současnosti GEMB, a.s. je účastníkem všech kodexů České bankovní asociace. 

Oproti konkurenci, ale zaostává ve tvorbě vlastních etických kodexů, které by byly specifické 

oproti jiným společnostem. Česká spořitelna, a.s. si vytvořila dva vlastní etické kodexy a to 

Kodex bankovních sluţeb, který se týká fyzických osob nepodnikatelů a obsahuje, aby klienti:  

 předem věděli, jaké obsluhy se jim v České spořitelně má dostat,  

 ještě lépe rozuměli základním bankovním sluţbám,  

 mohli jejich sluţby a produkty bezpečně pouţívat ke své plné spokojenosti. 

 

Druhý vlastní etický kodex má ČS, a.s. Etický kodex zaměstnanců, který se popisuje 

hlavní principy a normy chování, kterými se v kaţdodenním pracovním ţivotě řídí. Posláním 

zaměstnanců je jít příkladem ostatním kolegům, naplňovat Kodex v praxi nejenom slovy, ale 

také svým chováním. Obdobné a nové etické kodexy důleţité hlavně pro spokojenost klientů 

a zaměstnanců by měla vytvořit také GEMB, a.s., coţ v očích lidí zvedne její jméno a bude 

předpokladem pro příliv nových klientů (Důleţité informace, 2011). 

 

5.2 Analýza konkurence 

Metoda slouţí k podrobnému zkoumání nejbliţší konkurence společnosti a to 

z hlediska nabízených produktů, jejich výhod, podmínek získání, nákladů, aj. Po provedené 

analýze se podniku vyskytnou potenciální příleţitosti a hrozby, které podnik můţe získat a dle 

těchto aspektů by měl podniknout kroky pro zlepšení situace. 

Analýza konkurence bude zkoumat GEMB, a.s. a tři velké konkurenty – ČS, a.s., 

ČSOB, a.s. a KB, a.s., u kterých budou stanoveny základní parametry podniku, na co se 

podnik v současnosti zaměřuje, budou dále analyzovány běţné účty pro fyzické osoby, které 

společnosti nabízí. V závěrečné části budou produkty srovnány mezi sebou a budou navrţeny 

doporučení pro GEMB, a.s. na zlepšení situace, aby se firma stala atraktivnější pro zákazníky 

a zvýšila svůj podíl na trhu. 

Ke srovnání produktů bank bude pouţitý přehled průměrného klienta (viz tabulka č. 

5.2), který byl vytvořen na základě zkušeností a dostupných dat z bank. Samozřejmě kaţdý 

klient má své potřeby, které se mohou lišit i podle druhu banky. Toto srovnání poplatků za 
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vedení účtu nám pomůţe získat primární souhrn sazeb jednotlivých bank a navrhnout moţná 

opatření na zlepšení konkurenceschopnosti GEMB, a.s. 

 

Tab. č. 5.2: Průměrný klient roku 2010 

Transakce za vedení účtu Počet 

Vedení běžného účtu 1 

Výpisy za měsíc – poštou/elektronicky 1 

Příchozí platby (3 z cizí, 2 z vlastní banky) 5 

Vklad v hotovosti na OM 1 

TP k úhradě (6 elektronicky, 1 na OM) 7 

Příkaz k úhradě (6 elektronicky, 1 na OM) 7 

Výběr hotovosti na OM 1 

Výběr hotovosti z bankomatu (3 vlastní, 1 cizí) 4 

Platby u obchodníka 8 

Platební karta 1 

Přímé bankovnictví 1 

Služba SIPO 1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ondráčkové (2010) 

5.2.1 Běžný účet – GEMB, a.s. 

GEMB, a.s. patří mezi instituce zaměřující se na retailové a korporátní klienty. V roce 

2009 měla společnost 1 048 892 klientů a své sluţby nabízela na 225 obchodních místech. Pro 

své klienty otevřela 22 nových bankomatů oproti předcházejícímu roku a to na celkových 625 

(Výroční zpráva, 2009). 

 

 

 

Společnost v současnosti nabízí fyzickým osobám tři typy běţných účtů. Jsou to 

Genius Active, Genius Optimal a Genius Gold. 

 

 

Genius Active 

Výhody  

V rámci paušálního poplatku 129,- Kč/měs. lze vyuţít tyto sluţby zdarma: 

 Veškeré výběry ze sítě bankomatů GEMB, a.s. v ČR 
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 Sluţby přímého bankovnictví a jejich vyuţívání – Internet Banka, Mobil Banka, 

Telefon Banka 

 Veškeré příchozí a odchozí transakce realizované elektronicky 

 Odměna aţ 5 % z plateb kartou u vybraných partnerů věrnostního programu Bene+ 

 Operace s trvalými příkazy, inkasy a SIPO 

 Vedení a vyuţívání 2 debetních platebních karet (Maestro, MasterCard) a karty pro 

internetové nakupování  

 Zasílání měsíčního eVýpisu 

 Sluţbu Infolimit, kde lze vidět aktuální nabídky produktů 

 Vedení sluţby Flexikredit (kontokorent), Spořicího účtu Genius II (1,6 % úrok) 

 Vyuţívání sluţby SMS servis, včetně 50 zaslaných SMS měsíčně zdarma 

 1 vklad hotovosti na pobočce měsíčně. 

 

Poplatek 129,-/měs. je moţné neplatit při průměrném měsíčním zůstatku ve výši 

250 000,- Kč na běţném účtu. Banka novým klientům umoţňuje vrátit poplatek za vedení 

běţného účtu v prvních šesti měsících v případě, ţe s účtem nebudou spokojeni a budou ho 

rušit. Banka stávajícím klientům poskytuje odměnu aţ 900,- Kč za doporučení nového klienta, 

který si zaloţí účet Genius. Tím se snaţí motivovat stávající klienty a získat nové. Zajímavou 

výhodou je sníţení úrokové sazby na nové hypotéce o 0,3 % a to díky vyuţívání konta Genius 

Active. 

 

Genius Optimal 

Výhody  

V rámci paušálního poplatku 199,- Kč/měs. lze vyuţít zdarma stejné sluţby jako u 

konta Genius Active a navíc tyto sluţby: 

 Neomezené hotovostní vklady na obchodním místě 

 Vedení a vyuţívání 1 debetní stříbrné platební karty MasterCard 

 Vedení a vyuţívání 1 debetní platební karty (Maestro, MasterCard) a karty pro 

internetové nakupování 

 Vedení a vyuţívání spořicího účtu Optimal  

 

Výhodou tohoto účtu je prestiţní stříbrná platební karta MasterCard s cestovním 

pojištěním Komfort, pojištění zneuţití debetní karty a pojištění asistenčních sluţeb Complete 
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Comfort. S tímto kontem klient získá automaticky spořicí účet Optimal se zvýhodněnou 

úrokovou sazbou 1,80 % p.a. při zůstatku do 499 999,99,- Kč (vyšší zůstatky se úročí sazbou 

1,60 % p.a.). Vyuţívání tohoto účtu má také výhodu v podobě sníţení úrokové sazby na 

hypotéce o 0,5 %. 

 

Genius Gold 

Výhody 

Tento nadstandardní účet stojí 499,- Kč/měs. a zahrnuje oproti účtu Genius Active tyto 

sluţby navíc: 

 Neomezené SMS zdarma v rámci SMS servisu 

 Neomezené vklady a výběry hotovosti na pobočkách a bankomatech GEMB, a.s. a 

neomezené výběry z bankomatů v zahraničí 

 Příkaz k úhradě na bankomatech GEMB, a.s. v ČR 

 Jednu zlatou platební kartu MasterCard Gold 

 Jednu platební kartu Maestro nebo MasterCard a kartu určenou pro nákupy na 

internetu 

 Výhodné úročení konta úrokovou sazbou 1,1 % p. a.  

 Odměna aţ 10 % z plateb kartou u partnerů věrnostního programu Gold Bene+/Bene+ 

 Vedení a vyuţívání spořicího účtu Gold (1,9 % úrok) 

 

Výhodou je moţnost odpuštění poplatku za vedení konta a to v případě, ţe veškeré 

vklady u GEMB, a.s. (tj. včetně Spořicího účtu, JTV, RTV a dalších v české i v cizích 

měnách) dosáhnou k 20. dni v příslušném měsíci zůstatku 1 000 000,- Kč a více. Tento účet 

také nabízí slevu na hypotéce ve výši 0,7 %. 

Zlatá platební karta MasterCard Gold v sobě skrývá mnoho zajímavých výhod. Jde o 

cestovní pojištění Komfort, pojištění zneuţití debetní karty, pojištění asistenčních sluţeb 

Complete Comfort, pojištění právní ochrany soukromých osob D. A. S., program Priority 

Pass a samotná společnost MasterCard nabízí pro významné klienty Elite program s mnoha 

zajímavými výhodami a slevami. 
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Podmínky získání 

Všechny tři typy účtů si mohou zaloţit fyzické osoby starší 15 let a potřebují k tomu 

předloţit občanský průkaz a 2. doklad totoţnosti (cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz). 

Cizinci předkládají cestovní pas a 2. doklad totoţnosti (Běţné účty, 2011). 

 

Průměrný klient provádí v měsíci u bankovních společností určité transakce a vyuţívá 

sluţby banky. Přehled vyuţitých sluţeb s mnoţstvím opakování lze vidět v tabulce č. 5.3, 

která dále ukazuje poplatky spojené s vyuţitím těchto sluţeb. 

 

Tab. č. 5.3: Transakce za vedení účtu průměrného klienta GEMB, a.s. 

Transakce za vedení účtu Počet 
Genius 

Active 

Genius 

Optimal 

Genius 

Gold 

Vedení běţného účtu 1 129 199 499 

Výpisy za měsíc – poštou/elektronicky 1 10/0 10/0 10/0 

Příchozí platby (3 z cizí, 2 z vlastní banky) 5 0 0 0 

Vklad v hotovosti na OM 1 0 0 0 

TP k úhradě (6 elektronicky, 1 na OM) 7 0 0 0 

Příkaz k úhradě (6 elektronicky, 1 na OM) 7 0 0 0 

Výběr hotovosti na OM 1 60 60 0 

Výběr hotovosti z bankomatu (3 vlastní, 1 cizí) 4 38 38 38 

Platby u obchodníka 8 0 0 0 

Platební karta 1 0 0 0 

Přímé bankovnictví 1 0 0 0 

Sluţba SIPO 1 0 0 0 

CELKEM x 237/227 307/297 547/537 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ondráčkové (2010) a sazebníku poplatků GEMB, a.s. 

5.2.2 Běžný účet – ČS, a.s. 

Česká spořitelna, a.s. patří mezi největší bankovní instituce v ČR. V současné době se 

zaměřuje na drobné  klienty, malé a střední firmy a na města a obce. V září roku 2010 měl 

podnik 5 265 321 klientů a své sluţby nabízel na 664 obchodních místech. Společnost vlastní 

také rozsáhlou síť bankomatů a to v počtu 1276 (Profil České spořitelny, 2011).  
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Společnost nyní nabízí tři typy účtů. Jde o Osobní účet ČS, který si klienti mohou 

nastavit podle svých představ dle sluţeb, které nejvíce vyuţívají, dále nabízí Sporoţirový účet 

a Exclusive konto. 

 

Osobní účet ČS 

Konto si mohou klienti sestavit podle toho, jaké produkty a sluţby nejvíce vyuţívají. 

Jsou rozděleny na tři kategorie – Standard, Plus a Speciál. Součástí Osobního účtu ČS jsou 

vţdy zdarma poloţky za vedení sporoţirového účtu, vyhotovení měsíčního papírového nebo 

elektronického výpisu, zřízení a vedení vkladového účtu a zřízení trvalých příkazů/souhlasů 

s inkasem.  

 

Kategorie Standard zahrnuje: 

 Embosovaná debetní karta – Visa Classic Partner – slevy při nákupech kartami 

„Partner“ u vybraných obchodníků, odměny za platby kartou (Bonus program), 

moţnost převedení odměn na charitativní účely 

 Výběry z bankomatu ČS zdarma 

 SERVIS 24 - Telebanking, Internetbanking, GSM banking 

 Platby v rámci České spořitelny zdarma (u vybraných typů transakcí) 

 Kontokorent 

 Zůstatkové SMS zdarma 

 

Kategorie Plus navíc zahrnuje: 

 Prestiţní embosovaná debetní karta – Visa Gold Partner - vysoké limity pro platby 

kartou a výběry hotovosti z bankomatu, slevy při nákupu u vybraných obchodníků 

(Program Partner), odměny za platby kartou (Bonus program), moţnost převedení 

odměn na charitativní účely 

 Platby v rámci České spořitelny zdarma (u vybraných typů transakcí) 

 Spořící plán - zvýhodněné úročení zůstatku na Osobním účtu ČS aţ 2,0 % p.a. 
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Kategorie Speciál navíc zahrnuje: 

 Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje – zajišťuje aţ 5 tis. Kč měsíčně k 

sníţenému příjmu v případě nezaměstnanosti a pracovní neschopnosti a aţ 50 tis. Kč 

v případě trvalé invalidity nebo smrti 

 Cestovní pojištění – pro cesty do zahraničí s trvalou platností po celém světě a 

pojistným krytím léčebných výloh aţ 3 mil. Kč a širokým rozsahem dalšího pojistného 

krytí 

 Úrazové pojištění – odškodné aţ 300 tis. Kč v případě trvalých následků úrazu, aţ 

300,- Kč denně při hospitalizaci nemocnici 

 Pojištění platební karty – zajistí náhradu prostředků z neoprávněných transakcí kartou 

aţ do výše 90 tis. Kč 

 Právní ochrana – zajistí kompletní právní servis v případě řešení reklamací zboţí, 

sluţeb a nemovitostí 

 Asistenční sluţby pro motoristy a domácnosti – zajistí okamţitou pomoc v případě 

poruchy automobilu či havárie v domácnosti 

 

Sporožirový účet 

Účet je určen pro jednoduchou a efektivní správu osobních a rodinných financí s 

širokou škálou navazujících produktů a sluţeb. Mohou ho vyuţít fyzické osoby starší 18 let. 

 

Výhody 

 Vyuţití platební karty 

 Velký výběr frekvencí elektronických a papírových výpisů  

 Moţnost okamţitého čerpání úvěru podle potřeby klienta a to formou kontokorentu  

 Vyuţití telefonu nebo internetu pro ovládání účtu prostřednictvím sluţby SERVIS 24  

 Snadný přístup k hotovosti prostřednictvím: regulace zůstatku na účtu prostřednictvím 

trvalého příkazu 

 Účet můţe být součástí - Osobní účet ČS, Osobní účet ČS Student  

 Moţnost převodu účtu na kteroukoliv pobočku bez nutnosti změny čísla účtu 

 Moţnost zmocnění dalších osob k nakládání s prostředky na účtu 
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Podmínky založení 

Osobní účet ČS a Sporoţirový účet si mohou zaloţit osoby starší 18 let a pro zaloţení 

je třeba mít průkaz totoţnosti majitele účtu a disponujících osob.  

 

Exclusive konto 

Je účet určený pro fyzické osoby starší 18 let. Součástí Exclusive konta je zdarma:  

 Sporoţirový účet s pásmovým úročením – vedení účtu, vyhotovení a odeslání 

pravidelného výpisu, zřízení trvalého příkazu, změna a zrušení trvalého příkazu 

prostřednictvím sluţby přímého bankovnictví 

 Dvě platební karty – jedna Visa Gold nebo Visa Classic Partner a druhá Visa Classic 

Partner (program Partner, Bonus program) 

 10 výběrů z bankomatů ČS 

 zřízení a vedení sluţby SERVIS 24 

 10 transakcí na sporoţirovém účtu zadaných prostřednictvím sluţby Telebanking, 

Internetbanking, GSM banking 

 Zřízení a vedení kontokorentu 

 

Podmínky založení 

Při zakládání účtu je třeba prokázat totoţnost majitele účtu a disponujících osob, 

uzavření zastřešujícího smluvního dokumentu a vloţení minimálního vkladu (Účty a platby, 

2011). 

 

V níţe uvedené tabulce č. 5.4 lze vidět, jaké náklady by měl průměrný klient 

provádějící transakce v daném měsíci, kdyby vyuţíval konta ČS, a.s. 
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Tab. č. 5.4: Transakce za vedení účtu průměrného klienta ČS, a.s. 

Transakce za vedení účtu Počet 
Osobní 

účet ČS  

Sporožirový 

účet 

Exclusive 

konto 

Vedení balíčku Standard III 1 109 20 330 

Výpisy za měsíc – poštou/elektronicky 1 0 5/0 0 

Příchozí platby (3 z cizí, 2 z vlastní banky) 5 0/25 25 0/25 

Vklad v hotovosti na OM 1 0 0 0 

TP k úhradě (6 elektronicky, 1 na OM) vl/cizí 7 0/35 35 0/35 

Příkaz k úhradě (6 elektronicky, 1 na OM) 7 0 27 0 

Výběr hotovosti na OM 1 0 0 0 

Výběr hotovosti z bankomatu (3 vlastní, 1 cizí) 4 40 58 40 

Platby u obchodníka 8 0 0 0 

Platební karta 1 0 34 0 

Přímé bankovnictví 1 0 25 0 

Sluţba SIPO 1 0 5 0 

CELKEM x 174/209 234/229 370/430 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ondráčkové z (2010) a sazebníku poplatků ČS, a.s. 

 

5.2.3 Běžný účet – ČSOB, a.s. 

Společnost ČSOB, a.s. je univerzální banka působící na českém trhu. Zaměřuje se na 

fyzické osoby, malé a středně velké podniky, korporátní klienty a nebankovní finanční 

instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. Skupina ČSOB vlastní dvě obchodní značky a 

to Poštovní spořitelnu, a.s. a ČSOB, a.s. V září 2010 měla ČSOB, a.s. 247 poboček a své 

sluţby nabízela 3 074 000 klientům. Souhrnně i s Poštovní spořitelnou poskytuje 772 

bankomatů na výběry v hotovosti (O společnosti ČSOB, 2010). 

 

 

Banka v současnosti nabízí pro fyzické osoby tři typy účtů a to ČSOB Konto, ČSOB 

Aktivní konto, ČSOB Exkluzivní konto.  
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ČSOB Konto 

Vhodné pro klienty, kteří vyuţívají základní bankovní sluţby v malém objemu - mají 

do 2 příchozích a 2 odchozích plateb a z bankomatů vybírají jen 2x měsíčně. 

 

Výhody 

 Nepřetrţitý přístup k penězům,  

 zdarma platební karta pro majitele účtu a disponenta,  

 dostupnost povoleného přečerpání účtu,  

 ČSOB Elektronické bankovnictví k obsluze účtu z telefonu nebo osobního počítače 

(cenově výhodnější zadávání plateb):  

o ČSOB Linka 24, ČSOB Mobil 24, ČSOB InternetBanking 24, ČSOB Info 24,  

 2 tuzemské odchozí platby (přes ČSOB InternetBanking 24 nebo ČSOB Mobil 24),  

 2 tuzemské příchozí platby,  

 2 výběry z bankomatů ČSOB v ČR (realizované dohromady všemi kartami VISA 

Electron vydanými ke kontu),  

 spořicí účet ke zhodnocování volných finančních prostředků (zdarma elektronické 

převody mezi běţným a spořicím účtem). 

 

ČSOB Aktivní konto 

Vhodné pro klienty, kteří aktivně vyuţívající účet, platby provádí přes elektronické 

sluţby (mají více neţ 1 příchozí a 3 odchozí platby měsíčně), vybírají z bankomatů více neţ 

2x měsíčně a chtějí vyuţívat embosovanou platební (příp. kreditní) kartu pojištěnou proti 

ztrátě a krádeţi. Konto je vhodné i pro řešení finančních potřeb celé rodiny. 

 

Výhody 

 Mezinárodní platební karta VISA Classic pro majitele účtu pojištěná proti ztrátě a 

krádeţi, mezinárodní platební karta VISA Classic pro disponenta, 

 povolené přečerpání do mínusu, 

 10 tuzemských odchozích plateb (přes ČSOB InternetBanking 24 nebo ČSOB Mobil 

24),  

 5 tuzemských příchozích plateb, 5 inkas (vč. SIPO), 

 5 výběrů z bankomatů ČSOB v ČR,  

http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-Linka-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-Mobil-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-InternetBanking-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-Info-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Platebni-karty/Stranky/VISA-Electron.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Platebni-karty/Stranky/VISA-Electron.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Sporeni-a-investovani/sporici-produkty/Stranky/CSOB-Sporici-ucet.aspx
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 ČSOB Linka 24, ČSOB Mobil 24, ČSOB InternetBanking 24, ČSOB Info 24, 

 spořicí účet ke zhodnocování volných finančních prostředků. 

 

ČSOB Exkluzivní konto 

Účet je vhodný pro nejnáročnější klienty, kteří vyuţívají mnoho bankovních sluţeb, 

kteří získají Gold platební (příp. kreditní) karty s cestovním pojištěním a pojištěním proti 

ztrátě a krádeţi. 

 

Výhody 

 Mezinárodní platební karta VISA Gold pro majitele účtu pojištěná proti ztrátě a 

krádeţi, mezinárodní platební karta VISA Classic pro disponenta, 

 povolení přečerpání účtů, 

 ČSOB Linka 24, ČSOB Mobil 24, ČSOB InternetBanking 24, ČSOB Info 24, 

 všechny tuzemské odchozí platby (přes ČSOB InternetBanking 24 nebo ČSOB Mobil 

24),  

 všechny tuzemské příchozí platby, 5 inkas (vč. SIPO), 

 všechny výběry z bankomatů ČSOB v ČR, 

 cestovní pojištění GOLD, 

 spořicí účet ke zhodnocování volných finančních prostředků. 

 

Poplatek za vedení účtu 400,- Kč/měs. je moţné neplatit při průměrném zůstatku 

1 000 000,- Kč na všech běţných, spořicích, termínovaných účtech a podílových fondech 

skupiny ČSOB/KBC.  

 

Podmínky založení 

Všechny tři typy účtů mohou zaloţit osoby starší 18 let a stačí k tomu občanský 

průkaz a cizinec musí doloţit platný cestovní doklad. 

 

V níţe uvedené tabulce č. 5.5 lze vidět náklady průměrného klienta za měsíc, který 

bude vyuţívat běţné účty ČSOB, a.s. 

 

 

http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-Linka-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-Mobil-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-InternetBanking-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-Info-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-Linka-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-Mobil-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-InternetBanking-24.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-Info-24.aspx
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Tab. č. 5.5: Transakce za vedení účtu průměrného klienta ČSOB, a.s. 

Transakce za vedení účtu Počet ČSOB 

Konto 

ČSOB 

Aktivní 

konto 

ČSOB 

Exkluzivní 

konto 

Vedení účtu 1 50 90 400 

Výpisy za měsíc – poštou/elektronicky 1 10/0 10/0 0 

Příchozí platby (3 z cizí, 2 z vlastní banky) 5 18 0 0 

Vklad v hotovosti na OM 1 9 9 9 

TP k úhradě (6 elektronicky, 1 na OM) vl/cizí 7 18 6 6 

Příkaz k úhradě (6 elektronicky, 1 na OM) 7 52 40 40 

Výběr hotovosti na OM 1 60 60 60 

Výběr hotovosti z bankomatu (3 vlastní, 1 

cizí) 
4 36 30 30 

Platby u obchodníka 8 0 0 0 

Platební karta 1 45 0 0 

Přímé bankovnictví 1 0 0 0 

Sluţba SIPO 1 6 0 0 

CELKEM x 304/294 245/235 530 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ondráčkové (2010) a sazebníku poplatků ČSOB, a.s. 

5.2.4 Běžný účet – KB, a.s. 

KB je univerzální bankou se širokou nabídkou sluţeb v oblasti retailového, 

podnikového a investičního bankovnictví. Sluţby Komerční banky vyuţívalo v roce 2009 

téměř 1,62 milionu zákazníků prostřednictvím 398 poboček a 685 bankomatů po celé České 

republice a také telefonního, internetového a mobilního bankovnictví. V rámci pobočkové sítě 

banka vybudovala 20 specializovaných business center pro střední podniky a municipality 

a 4 centra pro velké podniky. 

 

 

 

Společnost ve své nabídce fyzickým osobám starším 18 let poskytuje širokou škálu 

účtů. Jedná se o Ideal konto, Perfekt konto, Extra konto, Premium konto a Top nabídka. 
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Ideal konto 

Výhody v ceně konta za 22,- Kč: 

 Platební karta Bankokarta VISA Electron na celou dobu vedení účtu – v rámci karty je 

doplňková sluţba „Technická asistenční služba ABA“ pro pomoc motoristům na 

celém území ČR, a to 24 hodin denně, 

 aţ všechny výběry z bankomatů KB zdarma (1 platba u obchodníka = 1 výběr 

z bankomatu KB zdarma debetní kartou), 

 moţnost čerpat povolený debet ihned po otevření účtu, 

 zadání trvalých příkazů a povolení inkasa vč. SIPO do 3 měsíců od zaloţení účtu na 

pobočce KB zdarma. 

 

Perfekt konto 

Výhody v ceně konta za 49,- Kč resp. za 85,- Kč při využívání telefonního bankovnictví 

Expresní linka KB a internetového bankovnictví Mojebanka:  

 Aţ všechny výběry z bankomatů KB zdarma (1 platba u obchodníka = 1 výběr 

z bankomatu KB zdarma debetní kartou), 

 moţnost čerpat povolený debet ihned po otevření účtu, 

 internetové bankovnictví Mojebanka, 

 dvě transakce provedené přes Mojibanku zdarma kaţdý měsíc, 

 moţnost zasílání e-mailových zpráv při kaţdé změně zůstatku, 

 přístup k účtu odkudkoliv prostřednictvím Expresní linky, 

 Perfekt karta VISA Electron zdarma – součástí karty je doplňková sluţba „Technická 

asistenční služba ABA“ pro motoristy na celém území ČR, 

 měsíční elektronické výpisy zdarma, 

 zadání trvalých příkazů a povolení inkasa vč. SIPO do 3 měsíců od zaloţení účtu 

zdarma. 

 

Extra konto 

Výhody v paušálním měsíčním poplatku 125,- Kč jsou: 

 Ovládání účtu prostřednictvím telefonu, mobilu i internetu, 

 všechny běţné transakce v Kč prostřednictvím internetového a mobilního 

bankovnictví bez poplatku za účetní poloţku, 
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 došlé platby i z jiné banky bez poplatku za účetní poloţku, 

 dvě mezinárodní platební karty, virtuální platební karta e-Card pro bezpečné platby na 

internetu, 

 cestovní pojištění pro majitele účtu i jeho rodinné příslušníky, 

 aţ všechny výběry z bankomatů KB zdarma (1 platba u obchodníka = 1 výběr 

z bankomatu KB zdarma debetní kartou), 

 sjednání nebo zrušení povoleného debetu, běţný účet v EUR, 

 zadání trvalých příkazů a povolení inkasa vč. SIPO do 3 měsíců od zaloţení účtu na 

pobočce zdarma. 

 

Premium konto 

Účet je určený pro náročné klienty, kteří vyuţívají mnoho sluţeb. V rámci paušálního 

poplatku 299,- Kč/měs. jsou navíc oproti Extra kontu zahrnuty tyto sluţby: 

 Běţný účet s nadstandardním úročením od 0,25 % - 0,75 % p.a. dle výše uloţené 

částky 

 zlatá platební karta (MasterCard nebo VISA), 

 cestovní pojištění a doplňkové asistenční programy (členství v programu OK lus 

Frequent Flyer společnosti ČSA), 

 druhá mezinárodní platební karta, 

 čipová karta Můjklíč a čtečka čipových karet pro nejdokonalejší zabezpečení,  

 zdarma příchozí platby, platby z trvalých příkazů a inkas i z jiných bank, 

 virtuální platební karta e-Card pro bezpečné platby na internetu. 

 

TOP nabídka 

Účet navíc zahrnuje oproti Premium kontu tyto sluţby v rámci paušálního poplatku 

490,- Kč/měs.: 

 Běţný účet s nadstandardním úročením od 0,25 % - 1 % p.a. dle výše uloţené částky 

 dvě zlaté platební karty, 

 jedna embosovaná mezinárodní platební karta, 

 dvě pojištění platebních karet Merlin k hlavnímu účtu v Kč, 

 moţnost obchodovat s podílovými listy Investiční kapitálové společnosti KB,  

 dva další běţné účty v CZK, USD nebo EUR. 
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Podmínky získání 

Klienti mohou získat jeden z výše uvedených účtů po dovršení věku 18 let a zjistit, co 

je k tomu potřeba se na webových stránkách komerční banky nedozví. Musí si zavolat na 

bezplatnou infolinku KB 800 111 055 nebo kontaktovat bankovního poradce. Po 

zkontaktování infolinky lze zjistit, ţe k zaloţení stačí občanský průkaz či jiný doklad 

totoţnosti (Účty, 2010). 

 

Tabulka č. 5.6 uvádí náklady průměrného klienta za měsíc, související s vyuţíváním 

běţných účtů u KB, a.s. 

 

Tab. č. 5.6: Transakce za vedení účtu průměrného klienta KB, a.s. 

Transakce za vedení účtu Počet 
Ideal 

konto 

Perfekt 

konto 

Extra 

konto 

Premium 

konto 

Top 

nabídka 

Vedení účtu 1 22 49 125 299 490 

Výpisy za měsíc – 

poštou/elektronicky 
1 20/0 20/0 0 0 0 

Příchozí platby (3 z cizí, 2 

z vlastní banky) 
5 31 31 0 0 0 

Vklad v hotovosti na OM 1 0 0 0 0 0 

TP k úhradě (6 elektronicky, 1 

na OM) vl/cizí 
7 42/0

1) 
42/0

1) 
0 0 0 

Příkaz k úhradě (6 

elektronicky, 1 na OM) 
7 42 30 0 0 0 

Výběr hotovosti na OM 1 60 60 60 60 60 

Výběr hotovosti z bankomatu 

(3 vlastní, 1 cizí) 
4 50/35

2) 
50/35

2)
 50/35

2)
 50/35

2)
 50/35

2)
 

Platby u obchodníka 8 0 0 0 0 0 

Platební karta 1 41
 

41
 

0 0 0 

Přímé bankovnictví 1 x 39 0 0 0 

Sluţba SIPO 1 0
1) 

0
1) 

0
1) 

0
1) 

0
1) 

CELKEM x 308/231 362/285 235/220 409/394 600/585 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ondráčkové z <http://finexpert.e15.cz/bleskovky/prumerny-klient-bezneho-uctu-

mesicni-obrat-20-000-kc-a-pouze-debetni-karta> a sazebníku poplatků KB, a.s. 

Pozn.: 1) do 3 měsíců od zaloţení účtu; 2) při provedení 3 plateb u obchodníka se poplatek 5,-/výběr 

z bankomatu KB neplatí;  
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5.2.5 Srovnání běžných účtů vybraných bank 

Běţné účty výše uvedených bank mají své klady a zápory. Průměrný klient, který 

v daném měsíci vyuţívá sluţby bankovních společností, má měsíční obrat 20 000,- Kč a 

z toho mu 10 000,- Kč zůstane na účtu, dále vlastní pouze jednu embosovanou platební kartu 

a vyuţívá sluţby dle výše uvedených tabulek č. 5.3 – 5.6 (Ondráčková, 2010). 

Pro podrobnější srovnání běţných účtů bankovních institucí jsou dále uvedeny, 

v tabulce č. 5.7, další doplňkové sluţby u nejvýhodnějšího účtu kaţdé ze společností. 

 

Tab. č. 5.7: Srovnání dalších služeb nejvýhodnějších účtů bank 

Služby/účty 
Genius 

Active 

Osobní účet 

ČS 

ČSOB 

Aktivní 

konto 

Extra konto 

Základní charakteristika 

účtu 

Za 1 paušální 

poplatek 

většina sluţeb 

zdarma 

Sestavení 

sluţeb na 

účtu dle toho, 

co klient 

nejvíce 

vyuţívá 

Pro klienty 

vyuţívající 

aktivně 

sluţby přes 

IB, vícekrát 

vybírají 

z bankomatu 

Za 1 paušální 

poplatek 

většina sluţeb 

zdarma 

Doklady pro založení 
OP + 

CP,RL,ŘP 
OP OP OP 

Minimální kreditní 

zůstatek 

200/500 (při 

vedení 

flexikreditu) 

100 200 300 

Zrušení účtu 0 0 0 0 

Změna PIN v bankomatu 0 50 0 50 

Služba Cashback 0 6 0 0 

Dotaz na zůstatek 

z vlastního bankomatu 
0 0 0 2,50 

Cena transakcí 

průměrného klienta 
227 174/209 235 220 

Úroková sazba 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 

Zdroj: Vlastní zpracování dle sazebníku poplatků bank 

 

Jednotlivé účty zkoumaných bankovních společností jsou pro průměrného klienta, 

provádějícího určité sluţby v měsíci, z hlediska souhrnného poplatku téměř srovnatelné.  

Nejlevnější účet nabízí ČS, a.s. s nabízeným Osobním kontem ČS za měsíční poplatek 174,- 

Kč, příp. za 209,- Kč pokud transakce nejsou v rámci ČS. Druhá v pořadí se umístila KB, a.s. 

s měsíčním poplatkem 220,- Kč a třetí je GEMB, a.s. s poplatkem 227,- Kč za měsíc. Pokud 

bychom nebrali v potaz pouze běţné poplatky průměrného klienta v měsíci, tak se pořadí 

umístění bank promíchá. Jak lze vidět v tabulce č. 5.7, tak za další doplňkové sluţby v rámci 
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vyuţívání účtu nezaplatí klient ţádný další poplatek u účtů od GEMB, a.s. a ČSOB, a.s. 

Z tohoto hlediska by klient, který se rozhoduje o zřízení nového účtu, měl brát v potaz i tyto 

aspekty, které můţe v budoucnu vyuţít. Nejlevnější by tedy byl účet Genius Active od 

GEMB, a.s. za 227,- Kč a v zápětí účet ČSOB Aktivní konto za 235,- Kč.  

GEMB, a.s. v rámci konkurenceschopnosti by měla zváţit zrušení poplatku za výběr 

hotovosti z vlastního účtu na obchodním místě. Banka má obavy, ţe po zrušení poplatku 

nastane zvýšený zájem o tuto sluţbu. Lze ale nastavit takový koncept, ţe podnik určí pásmo 

např. od 10 000,- Kč, ţe tyto výběry budou zdarma a ne za současný poplatek 60,- Kč za 

výběr, nebo také moţnost výběru na přepáţce 1x v měsíci zdarma. Ze zkoumaných bank 

jediná ČS, a.s. tento poplatek neúčtuje, coţ pro banku znamená konkurenční výhodu oproti 

konkurenci.  

Nejenom výše porovnané výsledky z hlediska poplatků, co průměrný klient platí 

v měsíci, ale i samotné ohlasy klientů v anketě Nejabsurdnější bankovní poplatek roku 2010 

hovoří o tom, ţe GEMB, a.s. by měla s tímto poplatkem něco udělat, protoţe se umístil na 1. 

místě této ankety (red eko, 2011). Tímto krokem můţe banka získat nové klienty, protoţe 

měsíční poplatek by se pohyboval na hranici 167,- Kč. 

 

Pro zřízení účtu vyţaduje GEMB, a.s. dva doklady totoţnosti, oproti ostatním 

konkurenčním bankám, které chtějí pouze občanský průkaz. Pro klienty se můţe jevit krok 

GEMB, a.s. jako zbytečný a jenom způsobuje rostoucí byrokracii, ale má to své opodstatnění. 

Banka totiţ má relativní jistotu, ţe nejde o podvodné jednání, protoţe padělat dva doklady 

nebo je zcizit je mnohem obtíţnější neţ pouze jeden doklad. Lze tedy vidět, ţe GEMB, a.s. 

dbá na bezpečnost svých klientů, která je důleţitá jak při běţných transakcích, tak i při 

platbách přes internet banku. V současné době k zabezpečení internet banky se vyuţívají 

nejmodernější technologie. Bezpečnost elektronického bankovnictví je zaloţena mimo jiné na 

SSL šifrování webových stránek. Zabezpečení ale není jen otázkou aktivace SSL, důleţitou 

roli hrají také certifikáty, šifrovací algoritmy nebo třeba protokoly pro výměnu klíčů. 

Technologie SSL/TLS slouţí k zabezpečení datových přenosů pomocí šifrování. 

Můţeme pomocí ní vytvořit bezpečný tunel mezi dvěma koncovými body – v tomto případě 

počítač klienta a server banky. HTTPS je protokol HTTP zabezpečený pomocí této 

technologie. Data přenášená tímto tunelem jsou šifrovaná a nikdo je cestou nemůţe 

odposlouchávat nebo upravovat. K šifrování dat se vyuţívají různé protokoly pro výměnu 

klíčů, různé algoritmy a délky klíčů. Důleţité je mít SSL/TLS správně konfigurovanou 
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(nastavenou), bez správného nastavení nastává situace, jako by banky nešifrovaly data vůbec 

(Kučera, 2010). 

GE Money Bank, a.s. pouţívá k šifrování přenosu dat SSL na bázi 168 bitů, coţ oproti 

jiným konkurenčním bankám, které vyuţívají SSL 128 bitů, má vyšší zabezpečení. Dle testu 

ohledně zabezpečení přenosu dat, který probíhal v červnu roku 2010, lze vidět, ţe GE Money 

Bank, a.s. a další dvě banky (AXA Bank, Evropsko-ruská banka) dopadly nejlépe 

v hodnocení z celkového počtu 30 bank. Celkem tedy ze 100 moţných bodů GE Money Bank, 

a.s. získala 88 bodů a tedy nejlepší známku A. 

Její konkurence dopadla na stupnici známek od A – F různě. Stejnou známku A 

získaly společnosti Raiffeisenbank, Komerční banka, Citibank či ING Bank, hůře si jiţ vedly 

podniky jako Poštovní banka, UniCredit Bank, Volksbank či Hypoteční banka s hodnocení C, 

ještě hůře je na tom Česká spořitelna s D hodnocením a nejhůře ČSOB a Fio banka s F 

známkou.  

Toto hodnocení ukazuje, jak se GE Money Bank, a.s. snaţí chránit své klienty proti 

případným útokům na svá data a vyuţívá k tomu certifikační autoritu od společnosti VeriSign, 

ale i tzv. „lepší“ certifikáty EV (Extended Validation), které se neliší technologií, ale 

procesem ověřování subjektu, kterému byl certifikát vydán. EV certifikát nevyuţívají ani 

všichni největší konkurenti jako Česká spořitelna, Citibank, Raiffeisenbak, ING Bank, 

Volksbank či Fio banka (Kučera, 2010). 

 

Další zajímavou výhodou účtu GEMB, a.s. je, ţe klient můţe získat odměnu nazpět 

z kaţdého nákupu s platební kartou a to od 1 – 5 % u vybraných partnerů v rámci věrnostního 

programu Bene+. V současné době je seznam těchto partnerů omezený a většina klientů u 

daných obchodníků běţně nenakupuje. Proto je třeba se zaměřit na vyjednávání těchto sluţeb 

s novými partnery a to především typu potravinových řetězců Albert, Billa, Tesco, Globus, 

Lidl, Penny, aj. Zajistí to nejenom příliv nových zákazníků, zvýšení trţeb banky, častější 

nakupování s kartami, ale také partneři programu Bene+ budou dělat reklamu GEMB, a.s. a 

tím poroste poptávka po dalších produktech společnosti. Podobný věrnostní program nabízí 

ČS, a.s., mezi jejíţ partnery nepatří také ţádný potravinový řetězec, proto uzavření smlouvy 

by bylo značnou konkurenční výhodou. 

Většímu vyuţívání běţných účtů od GEMB, a.s. a přílivu nových klientů v současnosti 

brání významná bariéra. Společnost zaostává v počtu obchodních míst po celé ČR a také 

počtu bankomatů oproti konkurenci. Největší konkurent ČS, a.s. má téměř třikrát více 
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poboček a dvojnásobně více bankomatů. Proto důleţitým krokem je být rychlejší ve výstavbě 

nových obchodních míst a bankomatů neţ výše zmíněná konkurence.  

 

5.3 SWOT analýza 

Metoda slouţí k identifikování silných a slabých stránek podniku a jeho příleţitostí a 

hrozeb, které na firmu číhají. Protoţe cílem práce je vypracování vnější analýzy společnosti 

za účelem zjištění současného stavu podniku, tak pro tento cíl budou analyzovány pouze 

příleţitosti a hrozby z celé SWOT analýzy. 

5.3.1 Příležitosti 

Kaţdá společnost operující na trhu je ovlivněna jeho prostředím. GEMB, a.s. by měla 

sledovat příleţitosti, které pozitivně budou působit na její další rozvoj a upevnění místa na 

trhu.  

 

Mezi příleţitosti GEMB, a.s. patří: 

 Rostoucí poptávka po úvěrech na bydlení a běţných investicí,  

 produkty pro ţeny mateřské dovolené, 

 rozšíření distribuční sítě, 

 zavedení mobilní peněţenky, 

 noví partneři programu Bene+, 

 prevence proti chorobám zaměstnanců a jejich zdravý ţivotní styl. 

 

Významnou příleţitostí, která se v současné době můţe na trhu objevit, je rostoucí 

zájem o půjčky na bydlení a běţné investice. Ekonomika se pomalu dostává z finanční krize a 

to má za následek zvyšující poptávku po produktech firem. Podniky začínají více vyrábět a 

dostávat se pozvolna na úroveň produkce před krizí. Dokazují to zejména ukazatele HDP, 

zaměstnanosti a inflace (viz. PESTE analýza – ekonomické vlivy) a lze tedy očekávat rostoucí 

zájem o investice. Zaměstnanci v podnicích mají stále obavy ze ztráty zaměstnání a raději 

vyčkávají s investicemi, proto by GEMB, a.s. se měla zaměřit na informovanost a motivaci 

klientů o půjčky, protoţe mají pro ně v současnosti velmi příznivé podmínky. K většímu klidu 

klientů můţe přispět informace o moţnosti připojištění půjčky v případě ztráty zaměstnání. 

Banka by se při propagaci produktů měla zaměřit také na hypotéky. V současnosti, kdy se 
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jedná o zvýšení DPH, lze očekávat rostoucí poptávku po těchto produktech v roce 2011, 

neboť po těchto změnách budou novostavby draţší o cca 7 %, pokud dojde ke zvýšení dolní 

sazby DPH na jednotnou úroveň 17 %, o čemţ se stále jedná. Můţe dojít k urychlení 

rozhodnutí klientů o investicích, k čemuţ napomůţe cílená reklama na webových portálech o 

bydlení, se stavebními produkty, dále ve specializovaných časopisech, příp. v dalších 

sdělovacích prostředcích. Výše uvedené produkty musí být pro klienta zajímavé z hlediska 

úspory na nákladech, proto je třeba provádět zvýhodněné nabídky zákazníkům, např. 

individuální úroková sazba, garance úroku, vedení úvěru zdarma, příp., aby klienti nemuseli 

při zřizování půjčky mít vedený běţný účet u GEMB, a.s. 

Ţeny na mateřské dovolené nemají moţnost si nyní vzít půjčku ani jiný úvěrový 

produkt, protoţe nemají stálý příjem od zaměstnavatele a tedy moţnost přinést potvrzení o 

příjmu. Tato příleţitost je zajímavou moţností pro větší příliv nových zákazníků a zajištění 

spokojenosti stávajících. GEMB, a.s. by se měla zaměřit na tuto moţnost a nastavit takový 

projekt, který by byl pro banku ziskový a zajistil by moţnost půjček i pro tento segment 

zákazníků. Společnost můţe nastavit podmínky, za kterých bude půjčky poskytovat, např. 

poskytovat půjčky ţenám na mateřské dovolené, které jsou vdané a ţijí se svým druhem, 

nastavit hranici půjček do 50 tisíc korun, před mateřskou dovolenou pracovali, maximální 

počet vyţivovaných osob 1 a rozhodující bude určitá výše mateřské dovolené. Samozřejmě 

banka musí brát úvahu náklady spojené se zavedením nového produktu, mezi něţ patří – 

náklady na úpravu systému schvalování úvěrových produktů, náklady spojené 

s vypracováním projektu, s moţností nesplacení úvěrových produktů.  

Jednou z klíčových příleţitostí, zajišťující další expanzi společnosti je rozšíření 

stávající distribuční sítě. GEMB, a.s. oproti konkurenci zaostává v počtu obchodních míst, 

bankomatů i komerčních center pro firemní klientelu. Je třeba rozšiřovat rychleji neţ 

konkurence, coţ ve srovnání s ČS, a.s. se tak neděje (počet obchodních míst za rok 2008/2009 

byl u GEMB, a.s. 219/225, u ČS, a.s. 646/660, počet bankomatů u GEMB, a.s. 598/625 a u 

ČS, a.s. 1164/1218). Tím GEMB, a.s. unikají potenciální klienti, které by banka získala po 

větším rozšíření a zviditelněním se. Při sjednávání nových produktů je důleţitým aspektem i 

osobním kontakt s klientem. Proto by GEMB, a.s. mohla spustit projekt s jednání 

s významnými klienty na společných obědech, popř. zájezdech, které by určitým způsobem 

uvolnily atmosféru vyjednávání podmínek, a v očích klientů se zvedne prestiţ společnosti. 

Další zajímavou příleţitostí budoucnosti je rozvoj informačních technologií a s tím 

souvisejících bankovních sluţeb. Mobilní peněţenka je výraz, často se objevující ve 
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sdělovacích prostředcích. Je to budoucnost bankovnictví, na kterou by GEMB, a.s. měla co 

nejdříve reagovat. Konkurenční firmy jako jsou Komerční banka, Citibank Europe, Globus 

ČR, VISA Europe a Telefónica O2 Czech Republic odstartují uţ v polovině letošního roku 

pilotní projekt bezkontaktních mobilních plateb. Platby jsou zaloţeny na technologii NFC 

(Near Field Communication) a implementaci bezkontaktní antény, která je výrobcem 

zabudována přímo v mobilním telefonu nebo SD kartě (Sušanka, 2011). Klienti v řadě 

případů nechtějí platit kartami u obchodníků, protoţe to zdrţuje nejenom je, ale i další 

zákazníky, proto mobilní peněţenka můţe být řešením problému rychlosti a zejména pro 

mladší generace výzva a být „in“ v něčem novém. GEMB, a.s. by se měla podílet na nově 

vznikajících projektech, začít spolupracovat s vývojáři a investovat do nich určité náklady, 

které se v budoucnu bance vyplatí a to dříve, neţ stávající konkurence. 

Příleţitostí společnosti na vylepšení stávajících sluţeb je rozšíření věrnostního 

programu Bene+ souvisejícího s platbami debetními a kreditními kartami. Program zahrnuje 

partnery, kde běţně klienti nenakupují (Agip, Kika, Cinestar, Datart, Direct pojišťovna, aj.), a 

proto je třeba vyjednat podmínky s novými partnery v oblasti potravinových řetězců (Tesco, 

Billa, Penny, Lidl, Albert, aj.), kde klienti mohou nakupovat téměř denně a ušetřit si tak 

prostředky z ceny nákupu. Tento krok zajistí věrnost jak GEMB, a.s., ale i potenciálního 

partnera, u kterého klient bude hlavně nakupovat, protoţe odměny dané kartami od 1 – 10 % 

se přičítají zpět na účet na konci měsíce a klient uvidí, kolik celkem ušetřil peněz. 

Prevence proti chorobám zaměstnanců a jejich zdravý ţivotní styl je příleţitostí, která 

můţe šetřit peníze banky. Po změně zákona o nemocenském pojištění musí banka vyplácet 

dávky z pracovní neschopnosti po dobu prvních tří týdnů, čímţ vzrostly náklady podniku. 

Proto příspěvky zaměstnavatele na určité vitamíny zajistí větší obranyschopnost organismu a 

tím méně nemocenských, dále příspěvky na lázeňský pobyt a zdravotní cesty mohou pomoci 

k lepšímu zdravotnímu stavu svých zaměstnanců. Prevenci mohou pomoci různá školení na 

zdravý ţivotní styl, podpora sportovních aktivit apod. Společnost jiţ určité sportovní aktivity 

a preventivní školení provádí, je ale ţádoucí jejich rozšiřování nebo příp. spolupracovat 

s novým partnerem a začlenit jej do programu Bene+, coţ můţe být výhodné pro všechny 

strany, tedy nejen pro zaměstnance, banku a partnera, ale i klienty, kteří mohou vyuţít sluţby 

v rámci programu Bene+. 
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5.3.2 Hrozby 

Kaţdý trh je ovlivněn vlivy, které způsobují určité podnikatelské příleţitosti a 

ohroţení podniku. Podnik musí pruţně reagovat na tyto aspekty, aby byl nadále 

konkurenceschopný, v opačném případě by se mohlo stát, ţe určité hrozby by mohly narušit 

podnikatelskou činnost banky. 

 

Mezi hrozby GEMB, a.s. lze zařadit: 

 Vstup nového konkurenta na trh,  

 růst počtu dluţníků, 

 bankovní poplatky za vedení běţných účtů, 

 bankovní daň, 

 niţší porodnost, 

 pokles kupní síly zákazníků, 

 poplašná zpráva, 

 ztráta dobrého jména. 

 

Významnou hrozbou ohroţující GEMB, a.s. je vstup nového konkurenta na trh. Můţe 

to být bankovní i nebankovní společnost poskytující sluţby a to převáţně úvěry, z kterých 

plyne největší zisk. GEMB, a.s. musí být na pozoru, protoţe se na českém trhu na konci léta 

můţe objevit nová Air Bank Kellnerovi skupiny PPF, která čeká na udělení licence od ČNB. 

Nový konkurent se bude zaměřovat na retailové klienty, takţe GEMB, a.s. se musí připravit 

na určité alternativy, které po vstupu nového konkurenta mohou nastat, který můţe mít 

výrazně levnější sluţby, neplatit poplatky za běţné účty a jiné zvýhodnění (Mašek, 2011). 

V tomto případě se můţe stát, ţe GEMB, a.s. ztratí část svých klientů, kteří půjdou za 

levnějšími sluţbami, a bude obtíţnější akvizice nových zákazníků. Proto je třeba včas 

zareagovat, pokud se nový konkurent na trhu objeví, protoţe jednou ztracený klient ve většině 

případů znovu ke stejné společnosti nepřejde. 

Další hrozbou banky je rostoucí zadluţenost klientů. Kaţdoročně zadluţenost 

domácností stoupá (viz. PESTE analýza – sociální vlivy), a proto GEMB, a.s. musí sledovat 

bonitu svých klientů, zaměřovat se na jejich platební historii, aby se nestalo, ţe čím dál více 

klientů nebude schopno splácet své závazky z půjčených peněz a tím poroste bankovní ztráta. 

Tento jev by měl za následek pokles zisku banky či moţnou ztrátu, která by způsobila pokles 
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investic do nově otevřených poboček a bankomatů, tím pádem menší distribuční síť a méně 

nových klientů. Bance by rostly náklady, protoţe by neměla „své“ prostředky na půjčování 

dalších peněz a musela by si draze půjčovat na mezibankovním trhu. Aby banka tyto půjčky 

následně nemusela provádět, zvýšila by úrokové sazby na depozitních produktech, z čehoţ jí 

plynou další náklady. Proto je třeba důsledně sledovat zadluţenost retailových a korporátních 

klientů, přísně posuzovat ţádosti o produkty, aby výše zmíněný scénář nenastal. 

Bankovní poplatky jsou nejvíce probírané téma všech osob a bankovních společností. 

Srovná-li se český trh a zahraniční, lze vidět značné rozdíly. V zahraničí banky za standardní 

sluţby – vedení účtů, výběry z bankomatů, aj. ţádné poplatky nevybírají, za to na českém trhu 

banky na těchto výběrech získávají nemalé peníze. Společnost, která první nastaví své sluţby 

tak, ţe klienti nebudou muset za běţné bankovní sluţby platit poplatky, bude mít velkou 

výhodu, na kterou budou muset ostatní banky dříve či později reagovat. Toto je hrozba kaţdé 

banky, se kterou musejí počítat a připravit si alternativní strategii v případě neplynoucích 

poplatků do rozpočtu společností. Jak jiţ bylo zmíněno výše, tato hrozba souvisí se vstupem 

nového konkurenta na český trh (Air Bank – vstup v létě 2011). Pokud si nastaví právě tuto 

strategii, můţe získat rychle portfolio nových klientů a tím výrazně změnit bankovní trh.  

Legislativní opatření z nařízení české vlády či rozhodnutí EU je důleţitou hrozbou, 

která můţe podnik ovlivnit. V Evropě se prosazuje bankovní daň (viz. PESTE analýza – 

politické vlivy), k jejímu zavedení se jako poslední zavázalo také Slovensko. Celkem tedy jiţ 

daň v EU zavádí 11 členských států. Jak lze pozorovat, tak čím dál více států je ovlivněno ze 

strany Evropské komise a není tedy stoprocentně jisté, zda i ČR tuto daň v budoucnu 

nezavede za určitý ústupek, který si vyjedná. Proto tato reálná hrozba GEMB, a.s. ovlivňuje, 

je třeba se připravit na niţší zisk, který by byl se zavedením spojený.  

Současná doba se vyznačuje menší porodností, neţ tomu bylo v minulosti. Rodiče 

plánují mít ve většině případů dvě děti a tento trend lze pozorovat ve statistikách porodnosti, 

která se za poslední rok opět sniţuje (viz. PESTE analýza – sociální vlivy). Pro GEMB, a.s. 

tato záleţitost znamená hrozbu v podobě úbytku potenciálních klientů a tím pádem zisků 

firmy. Banka by se měla zaměřit na nejmenší klienty, které si můţe „vychovat“ podle svých 

potřeb jiţ od útlého věku, seznamovat je postupně s novými produkty, které postupem času 

mohou vyuţít. Klienti mohou díky dlouhodobosti u dané společnosti jí zůstat věrní a 

v případě spokojenosti neměnit tak banku. Pokud GEMB, a.s. zanevře na tento segment 

klientů, můţe být pro ni obtíţnější nové klienty získávat a tím mít náklady obětované 

příleţitosti z ušlého zisku, kdyby se na tento segment dětí zaměřovala. 
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Mezi další hrozby podniku patří pokles kupní síly zákazníků. S rostoucí inflací a 

sníţením mezd pracovníků dojde ke sníţení reálné mzdy klientů a tudíţ se můţe stát, ţe 

poklesne zájem o půjčky. Zákazník bude plánované investice odkládat a banka bude mít 

přebytek peněz, to bude mít za následek sníţení úrokových sazeb na depozitech a vyšší 

nespokojenost privátní klientely. Tuto hrozbu můţe zapříčinit nejenom ekonomika, ale i 

legislativní opatření vlády z důvodu úsporných balíčků, které zvýší daně, odvody z mezd a 

další poloţky sniţující příjem obyvatel. 

Jednou z hrozeb týkající se všech bank je poplašná zpráva o špatné situaci podniku, 

jeho hospodaření, likviditě a vedení. Takovou zprávu z hlediska konkurenčního boje můţe 

vyvolat úmyslně určitá osoba najatá konkurencí či nespokojený klient, který má velký vliv na 

ostatní. Můţe nastat situace „runu na banku“, kdy věřitelé začnou ve velkém vybírat své 

vklady, coţ způsobí neschopnost banky dostát svým závazkům, protoţe prostředky má 

rozpůjčované. Tato situace můţe vyústit aţ ke krachu banky. V prosinci roku 2010 Francouzi 

vyzívali své občany o run na jejich banky, které by poloţili celý bankovní systém. K výzvě se 

připojil i známý fotbalista Eric Cantona (Michal, 2010). Tato snaha naštěstí dopadla dobře a 

k útoku se nepřipojil dostatek lidí, aby poloţili bankovní systém. Do budoucna se jedná o 

reálnou hrozbu, a proto je třeba striktně dodrţovat pravidla určená GEMB, a.s. jak se chovat 

nejenom ke klientům, ale dalším subjektům ovlivňující podnikání společnosti. 

Ztratit dlouhodobě sloţitě vypracované dobré jméno nechce ţádná společnost. Tato 

hrozba se týká také GEMB, a.s. Pokud by se stalo, ţe bude zaměstnávat osoby, které budou 

špatně prezentovat společnost, ať uţ to na pobočkách či v osobním ţivotě, a to jejich 

nepříjemným chováním, neochotou a dalšími vlastnostmi, tak je pravděpodobné, ţe klienti 

raději změní banku, neţ by to snášeli. Proto je třeba, aby GEMB, a.s. si pečlivě vybírala své 

zaměstnance, kteří budou respektovat kulturu společnosti, a bude zajištěno rozšiřování 

dobrého jména. Velkou hrozbou týkající se ztráty jména firmy je útok hackerů a jiných 

podvodníků na zabezpečení banky a následné zcizení peněz klientů. V roce 2008 zaznamenala 

ČS, a.s. poškození jejího jména díky tzv. phishingu. Jde o podvodné zasílání emailů s cílem 

vylákat osobní údaje klientů bank. ČS, a.s. zaznamenala 17 druhů nejrůznějších e-mailů, které 

poţadovali odeslání osobních dat a přístupových hesel (Veselovský, Ouředník, 2008). ČS, a.s. 

má také zkušenosti s útokem na bankomaty, tzv. skimming. Cílem tohoto útoku je zkopírovat 

potřebné údaje z karty včetně PINu. Lze vidět, ţe hrozeb ztráty jména firmy je mnoho. Je 

třeba brát zřetel na zabezpečení ve všech směrech, kontrolovat zařízení, aby nedošlo ke ztrátě 

důvěry klientů GEMB, a.s., protoţe útok můţe nastat kdykoliv. 
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6. DOPORUČENÍ 
 

Tato kapitola bude zaměřená na návrhy a doporučení společnosti GEMB, a.s., které 

jsou formulovány na základě výše uvedených analýz. Jedná se tedy o PESTE analýzu, ve 

které byly zjištěny vlivy ovlivňující podnik z hlediska vnějšího prostředí, dále byla provedena 

analýza konkurence v oblasti běţných účtů čtyř velkých bank na českém trhu a nakonec byly 

identifikovány příleţitosti a hrozby podniku v rámci SWOT analýzy. Uvedené návrhy a 

doporučení po převedení do praxe mají GEMB, a.s. pomoci zlepšit současný stav podniku, 

který můţe více expandovat a zlepšit své postavení na trhu v rámci konkurenceschopnosti.  

GEMB, a.s. je velmi inovativní, dynamická společnost zaměřující se na retailové a 

korporátní klienty. Za uplynulých 13 let své existence provedla mnoho inovací související 

s bankovními sluţbami na českém trhu. Získala si tak své jméno a postavení na trhu, které se 

snaţí dále upevnit a zviditelnit. Společnost postupně získává nové klienty, kterým se snaţí 

nabídnout kvalitní servis v oblasti bankovních sluţeb. V současné době banka rozšiřuje 

distribuční síť svých obchodních míst a bankomatů, jenţe rozšiřování neprobíhá 

v dostatečném tempu oproti konkurenci, především největší konkurent Česká spořitelna, a.s. 

vystaví daleko více poboček a bankomatů v daném roce. Proto bych doporučil GEMB, a.s. se 

zaměřit na tuto hrozbu a najmout více dodavatelů, kteří budou schopni v termínech provést 

naplánované výstavby a zajistit tak, aby růst distribuční sítě byl rychlejší a předčil tak i svého 

největšího konkurenta. Tato investice bance zajistí příliv nových zákazníků, kteří budou mít 

blíţe bankovní společnost, a dále bych doporučil na nově otevřených pobočkách provést akční 

nabídku spojenou se zvýhodněním běţných účtů – 1. rok zdarma za vedení účtu pro prvních 

500 klientů.  

Mezi běţnými lidmi je velmi diskutované téma poplatky za vedení běţných účtů a 

doplňkových sluţeb. Většina klientů je zásadně proti placení poplatků za bankovní sluţby, u 

kterých vyuţívá své vlastní peníze, protoţe mají moţnost srovnání s konkurencí v zahraničí, 

kde se obdobné poplatky neplatí. Jako vstřícný krok bych bance doporučil zrušit poplatek za 

výběr hotovosti ze svého účtu klienta na obchodním místě, který v současnosti je 60,- Kč, 

nebo nastavit takový koncept, ţe podnik určí pásmo např. od 10 000,- Kč, ţe tyto výběry 

budou zdarma, příp. moţnost výběru na přepáţce 1x v měsíci zdarma. Zrušení poplatku 

pomůţe ke zvýšení konkurenceschopnosti banky a také ke srovnání s největším konkurentem 

ČS, a.s., která tento poplatek nemá.  
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Současné běţné účty GEMB, a.s. jsou pro běţné klienty poměrně draţší. Jak jiţ bylo 

uvedeno v analýze konkurence, tak cena účtu pro průměrného klienta za měsíc činí 227,- Kč. 

Aby klient mohl šetřit peníze za běţné nákupy, tím tedy rostla jeho spokojenost, nabízí banka 

věrnostní program Bene+, který obsahuje partnery s odměnami 1 – 5 % při nákupu s debetní 

kartou u daného obchodníka. Doporučil bych podniku rozšíření partnerské sítě hlavně o 

potravinové řetězce, kde klienti běţně nakupují, např. Albert, Billa, Tesco, Penny, Lidl, 

Globus, aj. Rozšíření má pozitivní výsledek nejenom na klienty, kteří si tak mohou „vydělat“ 

na poplatek za vedení běţného účtu, ale také vzrostou trţby daného partnera díky věrnosti 

klienta. Banka bude propagována u nových partnerů a vzroste její jméno, tím nastane moţný 

příliv nových klientů a tedy i trţeb. 

V oblasti platebních a kreditních karet dochází k vývoji jejich technologií. Banky se 

snaţí poskytovat co nejlepší sluţby, které budou rychlé, jednoduché, zajímavé pro klienty a 

hlavně bezpečné. Dnešní doba se vyznačuje „boomem“ mobilních technologií a to hlavně tzv. 

„chytrých telefonů“, které díky svým programům a aplikacím umí mnoho věcí. Díky těmto 

moţnostem se spouští projekty mobilních peněţenek, které v budoucnu mohou zcela nahradit 

platební a kreditní karty. GEMB, a.s. bych doporučil spolupráci s jedním z vývojářů, např. 

Visa, kteří začínají tyto mobilní peněţenky testovat. Pokud banka se zaměří na budoucnost, 

můţe mít v této oblasti konkurenční výhodu o dost dříve, neţ další konkurenti, kteří 

v budoucnu budou postupně a zdlouhavě dané technologie implementovat a tím příp. ztrácet 

své klienty, kteří půjdou za výhodnějšími sluţbami k GEMB, a.s. 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, tak GEMB, a.s. se zaměřuje na retailové a korporátní 

klienty. Nabízí jim mnoho sluţeb pro různé momenty ţivota – úvěry, spoření, účty, platby, aj. 

Banka se zaměřuje tedy jak na děti, studenty, tak i dospělé osoby. V současnosti se ale 

vyskytuje mezera v portfoliu sluţeb pro segment klientů a to pro ţeny na mateřské dovolené. 

Banka tomuto segmentu nenabízí moţnost vyřídit si úvěrový produkt, jenom kdyţ si příp. 

k mateřské dovolené přivydělávají 5 000,- Kč měsíčně, coţ většina ţen nedělá, příp. nemůţe. 

Proto bych bance doporučil vytvořit zkušební projekt k poskytování půjček ţenám na 

mateřské dovolené za určitých podmínek, které tak zajistí spokojenost klientů a zjistí 

profitabilitu tohoto projektu. Podmínky stanovení projektu mohou být nastaveny tak, ţe úvěry 

se budou poskytovat ţenám, které jsou vdané a ţijí se svým druhem, půjčky se budou 

poskytovat do 50 tisíc korun, ţeny musely před mateřskou dovolenou pracovat, maximální 

počet vyţivovaných osob budou dvě a bude se brát na zřetel výši mateřské dovolené.  
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Hlavním zdrojem příjmů banky jsou poskytované půjčky. Objem úvěrů se kaţdoročně 

zvyšuje (rok 2008 bylo 92 mld. úvěrů, v roce 2009 růst na 105 mld.) a GEMB, a.s. by se měla 

zaměřit na zkvalitňování a zlevňování půjček pro své klienty, kdy lze očekávat i vyšší 

poptávku díky ekonomické situaci. Bance bych doporučil pokračovat ve stávajícím trendu 

akčních nabídek pro klienty, které jsou masově podporovány ve sdělovacích prostředcích. 

Zákaznicky oceňovanou nabídkou bývá předčasné doplacení půjček zdarma. Proto bych 

navrhoval tento poplatek zcela zrušit, protoţe případná sankce za předčasné doplacení, po 

změně zákona o spotřebitelském úvěru, není tak velká, aby si banka nemohla dovolit tento 

poplatek vypustit. V současnosti je to 1 % ze zůstatku nebo 0,5 % ze zůstatku, pokud úvěr 

bude splacen do 1 roku.  
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7. ZÁVĚR 
 

Tématem diplomové práce byla strategická analýza banky. Pro vypracování daného 

tématu byla zvolena společnost GE Money Bank, a.s., ve které v současnosti pracuji. 

Společnost je univerzální bankou poskytující sluţby občanům, malým a středním podnikům, 

korporacím či veřejné správě. Velkou výhodou je, ţe podnik je součástí jedné z největších a 

nejsilnějších společností na světě.  

Cílem diplomové práce bylo vypracování vnější analýzy firmy za účelem zjištění 

současného stavu podniku se zaměřením na konkurenceschopnost, díky které byly navrţeny 

moţná řešení na zlepšení situace podniku v budoucnosti.  

Při vypracování diplomové práce byly informace sbírány z několika zdrojů. 

V teoretické části se vychází především z vybraných knih, které nejlépe vystihují dané téma, a 

dále jsou čerpány údaje z internetových zdrojů. Hlavní důraz je kladený na praktickou část, 

kde jsou pouţity poznatky z teorie, informace z internetu, interních zdrojů firmy a to 

především z firemního intranetu a team leaderů společnosti.   

Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola obsahuje úvod do 

problematiky strategické analýzy. Druhá kapitola se zabývá metodikou zpracování a cílem 

práce, další kapitola jiţ obsahuje teorii k danému tématu a metody, které budou zpracovány, 

tedy SWOT analýza, PESTE analýza a analýza konkurence. Čtvrtá kapitola je tvořena 

charakteristikou firmy, její historií, organizační strukturou, předmětem podnikání a produktů, 

které podnik nabízí. Pátá kapitola se zabývá aplikací výše uvedených metod a šestá kapitola 

obsahuje doporučení pro zlepšení stávajícího stavu podniku v rámci jeho 

konkurenceschopnosti.  

Součástí práce jsou i přílohy, kde lze nalézt organizační strukturu, předmět činností 

banky a také základní ukazatele podniku (počet klientů, depozit, platebních karet, zisk, 

závazky, vlastní kapitál, poskytnuté úvěry, aj.).  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CP – Cestovní pas 

ČNB – Česká národní banka 

ČR – Česká republika 

ČS – Česká spořitelna 

ČSOB – Československá obchodní banka 

DPH – Daň z přidané hodnoty 

EU – Evropská unie 

FO – Fyzická osoba 

FPV – Fond pojištění vkladů 

GE – General Electric 

GEMB – GE Money Bank 

HDP – Hrubý domácí produkt 

IB – Internet banka 

JTV – Jednorázový termínovaný vklad 

KB – Komerční banka 

MPSV – Ministerstvo průmyslu a sociálních věcí 

OM – Obchodní místo 

OP – Občanský průkaz 

PIN – Personal identification number 

RL – Rodný list 

RPSN – Roční procentuální sazba nákladů 

RTV – Revolvingový termínovaný vklad 

ŘP – Řidičský průkaz 

SBU – Strategic business unit 

SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva 

TP – Trvalý příkaz 
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