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1. Úvod 

 Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala měření spokojenosti zákazníků 

s bankovním produktem. Dnešní svět se stále vyvíjí a posouvá dopředu, stejně tak je to i na 

bankovním trhu. Zavádí se moderní inovace v rámci bankovních služeb, které zákazník může 

využít.  

Srozumitelnost, představivost, zapojení, odbornost a externí zaměření. To jsou hlavní 

znaky banky GE Money Bank, a.s, kterou jsem si vybrala pro svou bakalářskou práci. 

Konkrétně budu zjišťovat spokojenost klientů s úvěrovým produktem Expres půjčka.  

 Práce je rozdělena do dvou základních částí. Jedná se o teoretickou a praktickou část. 

 V teoretické části mé bakalářské práce, vysvětlím podstatu pojmu spokojenost jako 

takový, dále spokojenost zákazníků s daným produktem či službou, způsob měření 

spokojenosti či spokojenost zákazníků ve službách.  

 V praktické části se zaměřím na produkt Expres půjčku a budu realizovat primární 

výzkum s cílem zpracovaní podrobné analýzy u reálného klienta.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce bude zjistit nejdůležitější faktory, které ovlivňují 

spokojenost zákazníka s úvěrovým produktem. Mým dalším cílem bude na základě získaných 

informací nabídnout návrhy a doporučení, které mohou vést k větší spokojenosti zákazníků 

s využíváním bankovních produktů či služeb. 

Bankovní trh či trh půjček jsou pojmy, které bezpochybně patří k dnešní moderní 

době. Zákazník si může vybrat svou hlavní banku z široké škály možností, protože dnešní trh 

je bankami doslova přesycen. Orientovat se, která společnost nabízí výhodné produkty a 

služby je velmi náročné. V této práci bych se ráda pokusila zjistit, jaké jsou hlavní atributy 

pro klienta při získání úvěru. 
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2. Charakteristika vybrané banky 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala GE Money Bank, a.s., která patří mezi největší 

české peněžní instituce. Poskytuje svým klientům jak uvěrové, tak i depozitní produkty. Dále 

také operativní leasingy, správu vozového parku, finanční programy, pojištění, kreditní karty 

a další finanční služby. V této práci budu zjišťovat spokojenost klientů této banky 

s produktem Expres půjčka. 

2.1 Společnost GE Money Bank, a.s. 

Obchodní údaje společnosti GE Money Bank, a.s. 

- název společnosti: GE Money Bank, a.s., 

- sídlo společnosti: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle 

- identifikační číslo: 256 72 720 

- základní kapitál: 510 000 000 Kč 

- právní forma: akciová společnost 

- den zápisu do OR: 09. 06. 1998  
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Společnost GE Money Bank začala v České republice od 22. června 1998 jako Capital Bank. 

V rámci celosvětového rebrandingu značky GE Money se přejmenovala na GE Money Bank, 

a to 17. ledna 2005. 

 

2.2 Historie společnosti GE Money Bank, a.s. 

Společnost GE byla založena v roce 1982 ve spojených státech amerických geniálním 

vynálezcem Thomasem Alva Edisonem, který spojil Edison General Electric Company a 

Thomas – Houston Electric Company. Nyní je jednou z divizí globální společnosti General 

Electric Company (zkráceně GE). Její hlavní sídlo je ve městě Fairfield v americkém státě 

Connecticut. Generální ředitel a předseda představenstva je Sean Morrissey, který má více 

než 20 let zkušeností v bankovním či finančním sektoru. Od roku 2008 vedl maďarskou 

Budapest Bank, se kterou úspěšně prošel náročným obdobím finanční krize. 

GE je diverzifikovaná mezinárodní společnost, která se zabývá ve více než 100 

zemích světa širokým spektrem činností od výroby větrných turbín, leteckých motorů, 

zařízení elektráren, přes lékařskou techniku, výrobu plastů až po poskytování finančních 

služeb. Díky svému neúnavnému úsilí, které věnuje inovacím a vývoji nových technologií, 

přispívá také k ochraně životního prostředí. 

Tvoří ji čtyři základní divize: GE Technology Infrastructure, GE Energy 

Infrastructure, GE Capital a NBC Universal. Za více než 100 let existence vyrostla ve velmi 

perspektivní a inovativní společnost, působící v mnoha zemích s více než 327 000 

zaměstnanci. GE Money je v rámci České republiky zařazena do finanční divize GE Capital. 

Její ambicí je být nejobdivovanější společností poskytující finanční služby v České republice 

v očích zákazníků, kolegů i komunit, v nichž působí. 

GE Capital je významnou součástí GE. Je předním poskytovatelem služeb pro více 

než 100 miliónů klientů. V České republice působí dvě společnosti, a to GE Money Bank a 

GE Money Auto. [13] 

V rámci svého působení GE vystupuje jako zdravá a kvalitní společnost synonymum 

kvality, což dokazuje její ratingové ohodnocení s nejvyšším stupněm AAA. 
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Úvěrový rating je hodnocení, které vyjadřuje bonitu a důvěryhodnost daného subjektu. 

Cílem je posoudit, zda daná společnost bude schopna plnit své závazky v plné výši a včas. 

Rating má vliv také na to, za jakých podmínek a zda vůbec banka poskytne společnosti 

finanční úvěr či odkoupí její závazky. Hodnocení provádějí ratingové agentury, jako jsou 

Moody's, Standard & Poor's či Fitch Ratings. V příloze mé práce je souhrnná ratingová 

stupnice (příloha č. 2). [17] 

GE Money Bank, a.s., se dále zabývá činnostmi, které jsou uvedeny v bankovní licenci 

GECB, jedná se o: 

- přijímání vkladů od veřejnosti 

- poskytování úvěrů 

- investování do cenných papírů na vlastní účet 

- finanční pronájem (finanční leasing) 

- platební styk a zúčtování 

- poskytování záruk 

- otevírání akreditivů 

- obstarávání inkasa 

- finanční makléřství 

- výkon funkce depozitáře 

- směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 

- poskytování bankovních informací 

- pronájem bezpečnostních schránek 
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2.3 Základní produkty GE Money Bank, a.s. 

2.3.1 Běžný účet 

Běžný účet je považován za základ bankovních služeb, zajišťuje komplexní platební 

styk a zúčtování. Jeho důležitost si uvědomuje každá bankovní instituce, neboť vytváří 

základní vztah mezi bankou a klientem. Nejčastější využívaná služba běžného účtu je zasílání 

finančních prostředků na běžný účet, tedy mzdy a také platební bezhotovostní styk. Dále je 

také umožněno provádět z běžného účtu domácí i zahraniční platby. Běžný účet si mohou 

zřídit jak fyzické osoby, tj. občané a podnikatelé, tak i firmy či další právnické osoby.  

V dnešní moderní době je možné si k běžnému účtu zřídit doplňkové služby, jako jsou 

internet banka, mobil banka, SMS servis či kontokorent. 

V rámci internet banky je možné zasílat příkazy, zadávat inkasa, kontrolovat zůstatky, 

přidávat pojištění či dokonce založit depozitní produkty, jako jsou spořící účty nebo účty 

pravidelného spoření. Internet banka je zabezpečena moderními technologiemi. Identita 

stránek je ověřována nezávislou certifikační autoritou.  

Majitel může běžný účet kdykoliv bez poplatků a s okamžitou platností zrušit. Na 

rozdíl banka musí podat písemnou výpověď a ukončení platnosti běžného účtu je na konci 

následujícího kalendářního měsíce. 

2.3.2 Spořicí účet 

Spořicí účet je nepovinná součást běžného účtu. Jedná se o možnost odkládat si menší 

částky a zhodnocovat je. Výhoda spořícího účtu spočívá v tom, že jej můžete kdykoliv 

zdarma zařídit a zároveň kdykoliv zrušit. Není stanovená fixní měsíční částka, kterou by bylo 

zapotřebí zasílat a finanční prostředky má klient kdykoliv k dispozici. Tedy není zde žádná 

výpovědní lhůta jako například u účtů pravidelného spoření či terminovaných vkladů. Na 

úkor těchto výhod je úroková sazba z pravidla nižší než u jiných depozitních produktů. 

2.3.3 Spotřebitelský úvěr 

Spotřebitelský úvěr je hotovostní půjčka, kterou banka klientovi poskytne za daný 

úrok. Finance se převedou na účet žadatele a ten je může využít libovolně dle svých potřeb. 

Z bankovního hlediska se jedná o aktivní bankovní transakci, což znamená, že klient splácí 
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bance výši úvěru, stanovenou úrokovou sazbu a případné další poplatky s úvěrem spojené. 

Jedná se o úplatek banky za to, že klientovi poskytla finance rychle a na cokoliv. 

2.3.4 Hypoteční úvěr 

Specifickou formou úvěrů jsou hypoteční úvěry. Jedná se o dlouhodobý úvěr. 

Hypoteční úvěr se nejčastěji využívá při koupi či výstavbě nemovitosti, ale také na 

rekonstrukce, případně koupi pozemku. Daná nemovitost poté většinou slouží jako zástava 

poskytovaného úvěru. Minimální částka, kterou banka poskytuje, je 300 000 korun. 

Maximální částka není konkretizována. Vždy záleží na domluvě banky s klientem. Splácení je 

prováděno na bázi měsíčních splátek, které se odvíjí od výše úvěru a výše příjmů klienta. 

2.3.5 Kreditní karty 

Jedná se o bankovní platební kartu, která je vydána jako specifický bankovní produkt, 

který není potřeba vyčerpat celý. Kreditní karta je revolvingový úvěr, což znamená, že 

získané finance může klient použít, doplatit a opět kdykoliv použít. Výhoda tohoto úvěrového 

produktu ční v bezúročném období. Pokud klient půjčenou částku do této doby uhradí zpět na 

úvěrový účet, neplatí žádné úroky. Naopak nevýhoda pro klienta je v případě, že si tuto dobu 

neuhlídá a finance zpět nezaplatí. Poté má možnost vyčerpanou částku splácet v rámci 

minimálních měsíčních splátek, ale už s daným úrokem, který nebývá zpravidla nízký. Tedy 

pokud klient „ví“, jak kartu používat, může to být velmi výhodný platební nástroj, neboť 

téměř každá banka klienta navíc odmění za platbu kartou. Tedy ve výsledku může klient 

naopak získat finance nazpět a ještě neplatit úroky z vyčerpané částky. [13] 
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2.4 Tržení postavení GE Money 

GE Money je na bankovním trhu velmi silná skupina se zdravou likviditou a 

s kapitálovou přiměřeností, což dokazuje fakt, že dvojnásobně překračuje stanovený limit 

ČNB. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost vzrostla na 17 % a je stále jednou z nejvyšších 

na trhu.  

Navzdory tomu, že česká ekonomika má zpomalující tendence, se GE podařilo splnit 

nárůstový plán. Čistý zisk byl vyšší o více než 7 %. Čistý zisk skupiny GE Money v České 

republice za rok 2011 dosáhal na částku 39 mld. Kč, což jsou výsledky v rámci GE Money 

Bank, a.s., a GE Money Auto, s.r.o. 

Dále bylo otevřeno 13 nových poboček a dále skupina pokračuje v investicích, které 

umožňují poskytovat produkty a služby klientům po celé České republice. Banka zůstává 

kapitálově jednou z nejsilnějších bank na českém trhu. 

- konsolidovaný čistý zisk meziročně narostl o více než 7 % na 4,39 mld. Kč;  

- vklady klientů měly hodnotu 107 mld. Kč;  

- úvěry klientům mírně poklesly na úroveň 118 mld. Kč;  

- konsolidovaná kapitálová přiměřenost dále vzrostla na 17 % a je jednou z nejvyšších 

na trhu; 

- 13 nově otevřených poboček, celkový počet poboček GE Money Bank 253. 

Diverzifikace portfolia v kombinaci s inovativním potenciálem stále zůstává silnou 

konkurenční výhodou. Minulý rok se společnost stala první českou bankou, která dokáže 

zákazníkům vydat plně funkční kreditní kartu na počkání. 

GE Money Bank se snaží neustále posouvat ve svých možnostech, které klientům 

poskytuje. Důkazem je například elektronický výpis z běžného účtu, paušální poplatek na 

běžných účtech pro retailové a korporátní klienty, odměny pro klienty za platbu platební i 

kreditní kartou, či komunikace s klienty prostřednictvím bezpečného chatu. 
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Z hlediska tržní kapitalizace patří GE mezi tři největší společnosti na světě. Je 

přítomna ve více než sto zemích světa. 

GE Money Bank je mimo jiné sponzor Českého olympijského týmu. S touto aktivitou 

začala společnost již v roce 2005 a smlouva pokračuje i na další hry v Londýně. Konkrétně 

přispívá v rámci staveb sportovních areálů, budování městské infrastruktury či možnost 

uskutečnit řadu zdravotnických, energetických a dopravních projektů. [14] 
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3. Teoretická východiska banky 

3.1 Vymezení pojmu spokojenost zákazníka 

Spokojenost je pocit, kdy se očekávání rovná realitě, tedy jedná se o pocit radosti. 

Zákazník je spokojen v případě, že zjistil, co jej nedělá šťastným, a tento nedostatek odstranil 

a tím také uspokojil svůj kupní motiv. [9,18] 

Spokojenost člověka je rozdílná. Záleží na povaze daného jedince, rodinném zázemí či 

prostředí, ve kterém vyrůstá. Obecně spokojenost vyjadřuje, jak moc se jedinec vyrovnal 

s životními okolnostmi. Spokojenost může záviset na úspěchu v práci či škole, v partnerství či 

celkově v sociálním zařazení. [9] 

3.2 Spokojenosti zákazníků s produktem či službou 

3.2.1 Zjištění spokojenosti zákazníků  

 Z pohledu zákazníka může být spokojenost synonymem pro věrnost. Zákazník, který 

je se společností spokojen, nemá potřebu vyhledávat konkurenční produkty či služby. 

Nedojde-li ke splnění jeho očekávání, je zákazník nespokojený. S tímto souvisí konkrétní 

očekávání zákazníka. 

3.2.2 Očekávání zákazníka  

Před každým prodejem, ať už se jedná o službu či výrobek, je potřeba se zákazníkem 

konzultovat jeho očekávání. Tato fáze je velmi důležitá, protože každý zákazník je jiný a má 

jiné představy. Pokud má zákazník pocit potřeby po nějakém produktu, většinou už má 

konkrétní představu o tom, jak má daný produkt vypadat, případně jak by měla být služba 

zprostředkována. Proto je potřeba předem zjistit toto očekávání pomocí zjišťovacích otázek. 

Poznáním této skutečnosti je možno zacílit na konkrétní výrobek či službu. Pokud by došlo 

k vynechání této fáze, může dojít k nedorozumění, která jsou velmi nepříjemná a zároveň 

mohou znamenat nejen ztrátu důvěry, ale také ztrátu zákazníka.  

3.2.3 Předešlé zkušenosti 

Většina klientů se s poskytováním dané služby již v minulosti setkala. Tyto zkušenosti 

určitým způsobem prožili, zhodnotili a zcela určitě tyto zkušenosti budou mít vliv na jejich 

další nákupní chování.  Klient buď staví na předchozích kladných zkušenostech, které chce 
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zopakovat či dokonce vylepšit, anebo naopak na záporných, kterým se chce vyhnout. Je tedy 

zcela určitě nutné zjistit, jaké má zákazník předchozí zkušenosti a jak je dnes hodnotí. Nejen 

samotné zkušenosti, ale zejména pak jejich hodnocení je individuálně odlišné. Je to velice 

důležitá informace, která umožňuje prodejci poskytnout skutečně individuálně vhodnou 

podobu služby. 

3.2.4 Cena výrobku či služby 

Cena je velmi důležitý atribut, který může ovlivnit spokojenost zákazníka. Mnoho 

z nich v danou chvíli porovnává cenu s výkonem, aby užitek z daného produktu či služby byl 

odpovídající požadované ceně, případně dalšími náklady, které vzniknou. Jedná se o náklady 

na údržbu, pojištění, případné bonusy či slevy. Zákazník porovnává nejen cenu, ale také 

náklady spojené s užíváním produktu či služby a ošetřením. Obecně je možno říci, že 

s rostoucí cenou koupíme kvalitnější službu či produkt, ale ne vždy to tak musí být. Ne vždy 

co je drahé, musí být kvalitní.  

3.2.5 Potřeba zákazníka 

Potřeba je pociťovaný nedostatek. Jedná se o požadavek, který pociťujeme z vědomí 

toho, že je něčeho nedostatek, a snahou lidí je tento pocit uspokojit. Vede tedy k určitým 

krokům, kterým mohou být i nákup produktů, zboží či služby. Potřeby členíme na hmotné, 

tedy materiální, kdy pociťujeme potřebu vlastnit danou věc, a na nehmotné, tedy nemateriální 

či duševní, což znamená daný požadavek mít a užívat danou dovednost či znalost. Dále 

mohou být potřeby krátkodobé, dlouhodobé a momentální. Cílem je zjistit, jakou potřebu 

zákazník pociťuje, a podle tohoto nabídnout konkrétní produkt či službu. [4,9] 

3.2.6 Spokojenosti či nespokojenosti zákazníka 

Pokud sledujeme spokojenost klientů s daným výrobkem, nákupem anebo 

rozhodnutím, je zapotřebí zaznamenávat mnoho dalších vlivů. Patří mezi ně například: 

- spokojenost s kvalitou produktu, jeho vzhledem, jeho charakteristikou koupě apod., 

- spokojenost s ostatními marketingovými aktivitami, 

- potencionální změny chování klienta, jako např. ve formě kupního úmyslu, 

- účel koupě, ke kterému je produkt využíván, na jeho míru a okolností užívání, 

- průměrná spokojenost v daném tržním prostoru, individuální spokojenost a rozdíly ve 

spokojenosti v různých odvětvích trhu. [1,6] 



11 
 

3.2.7 Faktory ovlivňující spokojenost  

Spokojenost zákazníka roste především díky tomu, že si spotřebitel koupí produkt, 

který určitým způsobem řeší jeho problém. Dále nám pak marketingová zkušenost ukazuje, že 

roste například díky kvalitním informacím, kvalitnímu servisu a po-nákupním službám, 

citlivému přístupu k nástrojům podpory prodeje, marketingu založeném na vztazích anebo 

proto, že je zákazník nespokojen s konkurencí. 

3.2.8 Faktory posilující nespokojenost  

Nespokojenost s produktem se vyskytuje v situacích, kdy spotřebitel musí rozhodovat 

mezi více rovnocennými alternativami, nemůže si výrobek vyzkoušet, má o výrobku málo 

informací nebo je více spokojený s nabídkou konkurence. Jedním z faktorů nespokojenosti 

můžou být také osobnostní rysy spotřebitele, jako jsou nerozhodnost, nízká sebedůvěra apod. 

[1,6] 

3.2.9 Význam spokojenosti s produktem, nákupním rozhodnutím 

Spokojenost s výrobkem či službou je hlavním bodem marketingového konceptu a má 

zásadní význam. Promítá se do kladného vztahu výrobku dané společnosti, a to v několika 

směrech. Zejména jde pak tedy o věrnost, kladné doporučení a přenos kupního 

upřednostňování i na jiné výrobky dané společnosti. 

Po-nákupní chování zákazníka začíná v okamžiku užití výrobku, kdy zákazník 

porovnává očekávaný a skutečný efekt. Pak spokojenost může mít za následek věrnost, 

generalizaci či kladné „slovo z úst“. 

Věrnost – zákazník je spokojen se svým koupeným výrobkem, a to do takové míry, že 

si příště bude chtít produkt zřídit u stejné banky. Tato věrnost je nenáhodná, trvá v čase a je 

funkcí psychologického (hodnotícího) procesu. Věrní klienti jsou mnohdy základem 

úspěšného postavení firmy. Z hlediska marketingových nákladů jsou také levnější, než kdyby 

firma měla shánět zákazníky nové. 

Generalizace - klient své uspokojení z dobré zkušenosti přenáší do příznivého sklonu 

k nabídce dané firmy při kupním rozhodovacím procesu i v případě jiných produktů dané 

firmy (banky). 
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Kladné „Slovo-z-Úst“ – spokojený klient se o své dobré zkušenosti s daným 

výrobkem či službou zmiňuje svým členům referenčních skupin. [1] 

3.2.10 Důsledky nespokojenosti 

Nespokojenost klientů nastává tehdy, když očekávaný efekt je větší než skutečný. 

Projevuje se především tím, že klienti přejdou na jiný výrobek, náš výrobek diskriminují a 

přenášejí své špatné zkušenosti dále svým známým (záporné „slovo z úst“). Proto je třeba 

sledovat nejen míru spokojenosti, ale i výskyt a rozsah, parametry disonance nespokojenosti 

s produktem, nákupním rozhodnutím.  

Změna značky – klient v příštím nákupním rozhodovacím procesu volí jiný výrobek jiné 

banky. 

Záporné „Slovo-z-úst“ – klient předává své negativní zkušeností s daným výrobkem dále 

dalším členům svých referenčních skupin. [1,2] 

3.3 Měření spokojenosti zákazníků 

3.3.1 Důvody měření spokojenosti zákazníků 

Každá společnost, která poskytuje produkty či služby, by se měla soustředit na vztah 

se svými zákazníky. Zákazník se vždy rád vrací tam, kde byl spokojen a zároveň o tomto 

podá své pozitivní reference svému blízkému okolí. Tato skutečnost je pro společnost velkou 

výhodou, protože poté je možno tímto způsobem získat nového potencionálního zákazníka. 

Z tohoto důvodu se měří a zjišťuje spokojenost zákazníků. Cílem tohoto měření je zpětná 

vazba pro společnost, což je v dnešní době, kdy konkurence je vysoká a udržení na trhu není 

jednoduché, velmi cenná informace. Zároveň je tímto způsobem možné zjistit současné i 

očekávané požadavky zákazníků. Díky měření spokojenosti zákazníků má společnost 

možnost se nejen rozvíjet, ale také získávat cenné informace od cílových zákazníků a díky 

tomu zabezpečit stabilní tržby.  

Zjištění této skutečnosti je velmi náročné, dá se říci, že je jednou ze složitějších částí 

marketingového výzkumu. Pro kvalitní výsledek je potřebná systematická příprava, proto je 

nutné při měření spokojenosti podstoupit následující kroky: 

- definovat zákazníka společnosti, 

- definovat požadavky zákazníků, 



13 
 

- vytvořit dotazník k měření spokojenosti zákazníků, 

- stanovení velikosti výběru, 

- zvolení konkrétní metody sběru dat, 

- vyhodnocení zjištěných dat. 

3.3.2 Definice zákazník 

Zákazníci se od sebe liší svým charakterem, proto není možné se chovat ke každému 

stejně. Základní rozdělení zákazníků je interní a externí. Mezi interní zákazníky řadíme 

zaměstnance, externí jsou stávající, ale také potencionální zákazníci společnosti. Důležitost 

poznání zákazníků je zřejmá, protože pokud si obchodník zákazníka nezíská, výsledek 

obchodu nemusí být příznivý. Konkretizování cílového zákazníka je velmi důležité pro 

měření spokojenosti, a proto je potřeba, aby si každá společnost předem ujasnila, u kterých 

zákazníků bude měření provádět. [5,2] 

3.3.3 Ovlivnění míry spokojenosti zákazníka 

Standardní požadavky 

U této skupiny požadavků se jedná o to, že když je klient dostane či využije, nastane 

příjemný stav uspokojení ze získaného produktu či služby. V opačném případě tento efekt 

nesníží jeho reálnou spokojenost. Například pojištění k poskytnutému úvěru od banky. 

Nestandardní požadavky  

 Jedná se o silnou skupinu požadavků, která souvisí s využíváním produktu či služby. 

Například u běžného účtu klient požaduje, aby mu byly umožněny základní funkce, jako je 

zasílání platebních příkazů, zřízení platební karty či internetové bankovnictví. 

Nezbytné požadavky 

 Neplnění těchto požadavků může vést až ke ztrátě zákazníka. Často bývají spojeny 

s legislativně stanovenými požadavky. Jedná se například o povinné jištění vkladů. Pokud by 

vklady klienta některé banky neměly pojištěny, je možno předpokládat, že by v této situaci 

došlo ke ztrátě klienta, neboť by mohl přejít ke konkurenční společnosti. [5] 
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3.4 Metody měření spokojenosti zákazníků 

Spokojenost zákazníka se dá změřit více způsoby. Aby výsledek byl hodnotný, je zapotřebí 

spokojenost měřit v rámci delšího období a zároveň informace sledovat v dané časové řadě. 

Hodnoty spokojenosti zákazníka mohou být: 

- celkové uspokojení potřeb a očekávaného užitku zákazníka, 

- celková spokojenost s výrobkem či službou, 

- spokojenost s celkovými a dílčími parametry doprovodných služeb, 

- spokojenost s jednáním obchodníka, apod. [5,7] 

3.4.1 Metoda rozvoje znaku jakosti 

 Podstata této metody ční v tom, že průzkum provádí zaměstnanci společnosti, nikoliv 

zákazník. Hlavním cílem je, aby sami definovali požadavky a znaky spokojenosti zákazníka. 

Tato činnost se provádí z toho důvodu, že pokud sám zaměstnanec nebude přesvědčen o 

poskytované službě či výrobku a možné spokojenosti klienta, je tato činnost zbytečná. Při 

tomto zjišťování lze použít metodu brainstormingu, což je skupinová technika zaměřená na 

to, aby bylo vymyšleno co nejvíce nápadů na dané téma. Jedná se o předpoklad, že lidé ve 

skupině vymyslí více, než by vymysleli samostatně. Pozitivní vliv této metody ční v tom, že 

zaměstnanec se vžije do role zákazníka. [5,16] 

3.4.2 Metoda naslouchání hlasu zákazníka 

 Základem této metody jsou zákazníci, ať už vlastní či konkurence. V rámci metody 

naslouchání hlasu zákazníka lze využít: 

Diskuse ohniskových skupin 

 Jedná se o kvalitativní metodu, kdy výstupem nejsou číselná data, ale konkrétní 

poznatky zákazníků a jejich názory na problematiku. Tato metoda má základní pravidla, za 

kterých je prováděna. 

Aktéři této metody jsou umístěni do příjemné a pohodlné místnosti s dostatkem světla. 

Cílem je, aby se cítili uvolněně a pohodlně. Sedí se u kulatého stolu, a to z toho důvodu, aby 

nikdo z účastněných neměl pocit dominance či naopak méněcennosti, tedy aby zavládl pocit 

rovnocennosti. Všichni zúčastnění před začátkem diskuze souhlasí s audio či video 
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záznamem. Optimální počet pro tuto metodu je 8 až 12 respondentů. Celou diskusi vede 

hlavní osoba, což je moderátor. Z pravidla je to vyškolený psycholog. Cílem této metody je 

zjistit různé postoje k dané problematice. Nevýhodou této metody je omezená možnost se 

vyjádřit názor zúčastněného. Z tohoto důvodu se tato sezení opakují. Po celou dobu diskuze 

jsou aktéři sledováni za jednocestným zrcadlem specializovaným týmem, který pozoruje 

jednotlivce, zaznamenává jejich informace, ze kterých následně provádí hypotézy.  

Přímá interview s jednotlivci 

 V rámci této metody je stanovena pouze konkrétní osnova, podle které je výzkum 

veden. V průběhu je možné tuto osnovu upravit podle potřeby. Cílem je zjistit požadované 

informace. Výsledkem by měl být konkrétní seznam požadavků zákazníků a jejich znaků 

spokojenosti. 

Metoda Kritických událostí 

 Jedná se o jednu z nejlepších metod zjištění požadavků zákazníků a znaků jejich 

spokojenosti. Je to vyjádření zákazníka se zkušeností daného produktu či služby, a to ať už 

pozitivních či negativních. Základní kámen této metody je třídění kritických událostí, které 

mají stejné charakteristické rysy, které jsou znakem spokojenosti. Tyto společné rysy poté 

tvoří požadavek. Tým specialistů poté vybere od respondentů základní vzorek. U této metody 

je potřeba, aby událost měla konkrétní charakteristiku, tedy musejí být: 

- specifické 

- jednoznačné 

- popis zkušenosti dané osoby, nikoliv zkušenost nikoho jiného než konkrétního 

respondenta 

- musí obsahovat popis chování produktu, nebo toho, kdo produkt poskytuje 

Je třeba uvést 5 – 10 pozitivních a negativních situací s konkrétním produktem či službou. 

Poté je obdržen soubor kritických událostí, které je třeba posoudit a roztřídit a následně 

definovat konkrétní požadavky zákazníků. Tato metoda je velmi náročná na získání zdrojů a 

také na jejich zpracování, nicméně poskytuje nejspolehlivější výsledky. [5] 
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Obrázek č. 1 Metoda kritických událostí 

Metoda dotazníková 

 Základem této metody je předem pečlivě připravený dotazník. Zákazník či respondent 

jej vyplní a následně z těchto zjištěných dat jsou zpracovány hypotézy, grafy a konkrétní 

doporučení dané společnosti. Zde je kladen velký důraz na kvalitu zpracování dotazníku, a to 

jak v přípravné, tak i v konečné fázi zpracování. Pokud není dotazník kvalitně zpracován, 

může dojít k nepřesným či zkresleným informacím. [5,8] 

3.5 Spokojenost ve službách 

Služby jsou zahrnuty do terciální sféry. Stejně jako výrobky mají svůj životní cyklus, 

tedy jedná se o zavádění na trh, růst zralost a útlum. O proti výrobkům se mohou rychleji 

dostat do povědomí zákazníka, ale také se rychleji překonat její zralost a dostat se tedy do 

fáze útlumu. Službu lze přiblížit spotřebitelům pomocí spolehlivé značky. [11] 

3.5.1 Vývoj nové služby  

Jedná se o velmi nákladnou etapu, kdy investiční náklady jsou velmi vysoké, protože 

je nutno zaškolit nové zaměstnance, vytvořit nové distribuční a komunikační systémy. Při 

vývoji nové služby je na rozdíl od vývoje výrobku věnovat mnohem větší pozornost hmotným 

prvkům služby a systému dodávek. 
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Spokojenost se službou zákazníka se odvíjí od jeho očekávání a přání. Proto je zapotřebí 

první zjistit tyto požadavky. Následně se zákazníkem komunikovat o možnostech poskytnutí 

dané služby. Je možno říci, že spokojenost zákazníka je kombinace jeho vlastních potřeb 

s jeho očekáváním. Existují tři základní stavy spokojenosti: 

Potěšení zákazníka, kde získání či užití služby převyšuje původní představu a očekávání 

zákazníka. Byly zde správně zjištěny potřeby klienta, který zároveň dostal službu navíc, 

kterou neočekával. 

Naprostá spokojenost zákazníka, zde se potřeby a očekávání zákazníka střetly. Tedy 

zákazník dosáhl pocitu uspokojení své potřeby. Jeho požadavky byly nákupem služby 

utlumeny. 

Limitovaná spokojenost zákazníka, kdy skutečnost z využití služby, neuspokojila potřebu 

klienta. Zákazník sice může být do jisté míry spokojen, ale výše jeho spokojenosti je nižší než 

v předešlých dvou situacích. [11] 
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4. Metodika sběru dat 

 Metodika výzkumu zahrnuje metody a postupy, podle kterých jsem výzkum měření 

spokojenosti zákazníků s bankovním produktem realizovala. Skládá se dvou základních fází, 

a to přípravné a realizační. 

4.1 Přípravná fáze 

 V této fázi jsem identifikovala problém a následně jsem dle tohoto zjištění stanovila 

cíl mého marketingového výzkumu, hypotézy a také zdroje dat, ze kterých jsem čerpala. 

4.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

Problémem dnešní moderní doby na bankovním trhu není jen získat nového klienta, 

který si založí běžný účet a k tomu zřídí další produkt banky, ale hlavně udržet si ho. Na 

peněžním trhu je dnes více jak 40 bankovních společností, které poskytují širokou škálu 

produktů. Dnes téměř každý občan má veden běžný účet a případně zřízen i úvěrový produkt. 

Banka si takového klienta cení a snaží se jej udržet. Pokud je klient spokojen, nemá potřebu 

přecházet ke konkurenci, ale pokud tomu tak není, má možnost si vybrat jinou banku. Vše 

závisí na tom, jak moc je klient se službami a produkty spokojen. A proto je nutné zjistit, zda 

jsou klienti GE Money Bank spokojeni s produkty, konkrétně s Expres půjčkou, či naopak 

nespokojeni.  

Cílem mého výzkumu je tedy zjistit, jak jsou klienti GE Money Bank spokojeni 

případně nespokojeni s produktem Expres půjčka v České republice. V případě 

nespokojenosti stanovit možné příčiny a následně podat návrhy a doporučení, jak tuto situaci 

zlepšit. 

4.1.2 Stanovení hypotéz 

Hypotéza č. 1 – Více než 40 % dotazovaných respondentů upřednostňuje komunikaci 

s bankou prostřednictvím obchodního místa GE Money Bank. 

Hypotéza č. 2 – Méně než 50 % respondentů využívá produkt Expres půjčka. 

Hypotéza č. 3 – Více než 70 % respondentů by doporučilo produkt jiným osobám. 

Hypotéza č. 4 – Hrubý měsíční příjem 30 000 Kč vykazuje více než 40 % dotázaných. 
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4.1.3 Shromažďování údajů 

Z důvodu přesnosti, aktuálnosti a aplikovatelnosti zjištěných informaci byla využita 

primární i sekundární data. Primární informace jsem získala dotazovací metodou 

marketingového výzkumu, tedy především osobní formou v kombinaci s elektronickou. 

Sekundární data jsem zjišťovala z příslušných internetových stránek a odborných publikací. 

4.2 Realizační fáze  

V této fázi je obsažen způsob sběru údajů a dat a následné práce s těmito daty. 

4.2.1 Způsob sběru dat 

 Základním souborem pro můj výzkum byli respondenti, kteří jsou klienti GE Money 

Bank, žijící v České republice. Nástrojem sběru dat byl strukturovaný dotazník. Sběr dat 

probíhal v období březen-duben 2012, kdy jsem oslovila 100 respondentů. Způsob dotazování 

probíhal formou osobní a elektronickou. Část dotazníků byla vyplněna přímo ve společnosti 

GE Money Bank na zákaznickém centru v Ostravě a Praze. Zaměstnanci obdrželi dotazník 

v elektronické podobě. Dále jsem rozeslala dotazník emailem svým známým a rodině. 

 Pro získání informací jsem tedy použila strukturovaný dotazník, který obsahuje 13 

otázek. Celkově se skládá ze dvou částí. V první části jsem se zaměřila na spokojenost klientů 

s produktem banky, tedy co je pro dotazované důležité při výběru banky či získání produktu. 

V druhé části jsem se zaměřila na osobní otázky dotazovaných, jako je věk, dosažené vzdělání 

apod. Informace z dotazníku byly zpracovány v programu MS Word a MS Excel. 

4.2.2 Zpracování 

 Z důvodu minimalizace nepřesností dat jsem nejdříve zkontrolovala správnost a 

úplnost všech vyplněných dotazníků. Následně jsem vyhodnotila otázky pomocí programu 

MX Excel. Vypracovala jsem datovou matici, ze které jsem poté vytvořila grafy 

k jednotlivým otázkám z dotazníku.  
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4.2.3 Harmonogram činností   

  

Říjen 

2011 

Listopad 

2011 

Prosinec 

2011 

Leden 

2012 

Únor 

2012 

Březen 

2012 

Duben 

2012 

Situační analýza X             

Definice problému a cíle 

výzkumu X             

Sběr sekundárních dat   X           

Plán výzkumu     X         

Tvorba dotazníku       X       

Sběr zjištěných údajů         X X   

Vyhotovení datové 

matice           X   

Zpracování údajů           X   

Interpretace výsledků             X 
Tabulka 1 Harmonogram činností 
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5. Analýza spokojenosti zákazníků banky 

5.1 Vyhodnocení otázek z dotazníků 

Tabulka 2 Návratnost dotazníků 

Počet rozdaných dotazníků 100               

Počet navrácených dotazníků 76               

Návratnost dotazníků 76%               

 

Otázka č. 1. : Spokojenost s bankovním produktem 

Tabulka 3 Spokojenost s bankovním produktem 

Charakteristiky banky Počet % 

Cena 18 24% 

Kvalita 22 29% 

Dostupnost poboček 12 16% 

Postavení banky na bankovním trhu 4 5% 

Velikost banky 6 8% 

Komunikace s bankou 14 18% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 1 Spokojenost s bankovním produktem 
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Závěr: Z grafu vyplývá, že pro respondenty jsou nejdůležitější kvalita  29 % a cena 24 % 

daného bankovního produktu. Dále je to komunikace s bankou 18 % a dostupnost poboček 16 

%. 

Otázka č. 2. : Komunikace s Vaší bankou 

Tabulka 4 Komunikace s Vaší bankou 

Komunikace s bankou Počet % 

Osobně na pobočce 33 43% 

Telefonicky 20 26% 

Přes chat, dopisem 15 20% 

Reference od známých 8 11% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 2 Komunikace s Vaší bankou 

 

Závěr: Na otázku ohledně spokojenosti v rámci komunikace s bankou odpovědělo 43 % 

dotazovaných, že nejvíce jim vyhovuje osobní kontakt na pobočce. Další možné varianty 

komunikace respondentům vyhovují na 26 % telefonicky přes zákaznickém centru, 20 %  

v rámci zabezpečeného chatu či korespondencí a 11 % reference od známých. 

 

 

 



23 
 

Otázka č. 3. : Informace o novinkách - bankovních produktech 

Tabulka 5 Informace o novinkách - bankovních produktech 

Způsob získání informací Počet % 

Pobočka GE Money Bank 22 29% 

Telemarketing 20 26% 

Letáky 12 16% 

Reklama 12 16% 

Reference od známých 10 13% 

Jiné 0 0% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 3 Informace o novinkách - bankovních produktech 

 

Závěr: Dle mého průzkumu jsou klienti nejraději informování o novinkách banky v rámci 

telemarketingu, a to 29 % dotazovaných respondentů. Druhý nejvíce oblíbený způsob 

získávání informací jsou na pobočkách GE Money Bank 21 %, 16 % dotazovaných vyhovuje 

informovanost přes média, jako jsou letáky či reklama. Zbylá část je informována od svých 

známých, přátel či rodinných příslušníků. 
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Otázka č. 4. : Důležitost při získání úvěru z hlediska poplatků za vedení BÚ 

Tabulka 6 Důležitost poplatků za vedení BÚ 

Důležitost poplatků za vedení BÚ Počet % 

Spíše ano 34 45% 

Ano 28 37% 

Spíše ne 10 13% 

Ne 4 5% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 4 Důležitost poplatků za vedení BÚ 

 

Závěr: Tento graf jasně ukazuje, že pro 45 % a 37 % dotazovaných respondentů je velmi 

důležitý poplatek za vedení BU. Domnívám se, že v dnešní době si může klient vybírat, zda 

tento poplatek je pro něj přijatelný či nikoliv, a to z toho důvodu, že trh s bankovními 

produkty je velmi bohatý a klient si tedy může zvolit, zda podmínky banky jsou pro něj 

výhodné. Také záleží na dalších atributech, jako jsou možnosti chválené částky či splátky 

apod.  
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Otázka č. 5. : Využití produktů 

Tabulka 7 Využití produktů 

Využití produktů banky Počet % 

Spořící účet 16 21% 

Hotovostní úvěr - KK, FX, Expres půjčku 40 53% 

Hypoteční úvěr 20 26% 

Jiné 0 0% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 5 Využití produktů banky 

 

Závěr: Z grafu výše je patrné, že nejvíce využívaný produkt banky je Hotovostní úvěr, jako 

jsou Expres půjčka, kreditní karty, kontokorent apod. Tyto úvěry využívá 45 % dotazovaných 

respondentů. Dále necelou polovinu tvoří Hypoteční úvěry a spořící účty. 
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Otázka č. 6. : Kritérium pro volby Expres půjčky 

Tabulka 8 Kritérium pro volby Expres půjčky 

Volba Expres půjčky Počet % 

Výše úvěru 28 37% 

Výše měsíčních splátek 16 21% 

Výše poplatků za poskytnutí úvěru 9 12% 

Výše poplatků za předčasné splacení 7 9% 

Výše poplatků za mimořádné splacení 4 5% 

Výše úrokové míry 12 16% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 6 Kritérium pro volby Expres půjčky 

 

Závěr: Více než jedna třetina, konkrétně 37 % respondentů hodnotí jako nejdůležitější 

kritérium při volbě Expres půjčky výši úvěru. Dále těsně v závěsu je pro 21 % klientů důležitá 

výše měsíčních splátek. Třetím nejdůležitějším kritériem pro volbu je výše jednotlivých 

poplatků, a to 26 %. Pro zbývajících 16 % respondentů je důležitá výše úrokové míry.  
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Otázka č. 7. : Spokojenost s Expres půjčkou 

Tabulka 9 Spokojenost s Expres půjčkou 

Spokojenost s Expres půjčkou Počet % 

Překonává očekávání 12 16% 

Splňuje očekávání 36 47% 

Nesplnil mé očekávání, potřebuje zlepšení 28 37% 

Celkem 76 100% 

 

 

Obr. 7 Spokojenost s Expres půjčkou 

 

Závěr: Celých 63 % dotazovaných respondentů jsou s Expres půjčkou spokojeni v takové 

míře, že splnilo jejich očekávání, z toho pro 16 % tento produkt dokonce překonává 

očekávání. Myslím si, že je to hlavně z toho důvodu, že Expres půjčku je možno mít okamžitě 

po schválení na běžném účtu a tedy klient může okamžitě s financemi disponovat. Zbylá část, 

37 % respondentů je s Expres půjčkou nespokojena, tedy nesplnila jejich očekávání. 
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Otázka č. 8. : Ovlivní administrativní poplatky a výše úrokové sazby Vaše rozhodnutí o 

získání Expres půjčky 

Tabulka 10 Poplatky a úrokové sazby spojené s Expres půjčkou 

Poplatky a úrokové sazby spojené s Expres 

půjčkou Počet % 

Určitě ano 20 26% 

Asi ano 22 29% 

Nejsem rozhodnut/a 18 24% 

Asi ne 10 13% 

Určitě ne 6 8% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 8 Poplatky a úrokové sazby spojené s Expres půjčkou 

 

Závěr: Z grafu je patrné, že pro více než polovinu respondentů jsou při rozhodnutí důležité 

poplatky a úrokové sazby, přesně je to 54 %, 24 % není doposud rozhodnuto a pro zbývající 

část to není důležité. 
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Otázka č. 9. : Doporučení produktu 

Tab. 10. Doporučení produktu 

Tabulka 11 Doporučení produktu 

Doporučení produktu Počet % 

Určitě ano 20 26% 

Asi ano 26 34% 

Nejsem rozhodnut/a 13 17% 

Asi ne 8 11% 

Určitě ne 9 12% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 9 Doporučení produktu 

 

Závěr: Na otázku, zda by respondenti doporučili produkt Expres půjčku i někomu jinému, 

odpověděla více než polovina respondentů kladně, 17 % není rozhodnuto a zbylá část by 

produkt nedoporučila.  
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Otázka č. 10. : Pohlaví 

Tabulka 12 Pohlaví 

Pohlaví Počet % 

Muž 6 8% 

Žena 70 92% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 10 Pohlaví 

 

Závěr: Vzhledem k tomu, že se jedná o bankovní instituci, je převážná většina dotazovaných 

ženského pohlaví, a to 92 %. Zbylá část dotazovaných jsou muži, a to 8 %. 
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Otázka č. 11. : Věk 

Tabulka 13 Věk 

Věk Počet % 

18-25 20 26% 

26-45 45 59% 

46-65 9 12% 

66 a více let 2 3% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 11 Věk 

 

Závěr: Největší počet dotazovaných respondentů, kteří využívají bankovní produkty, jsou 

v rozmezí věkové kategorie 26 – 45 let. Z toho vyplývá, že největší zájem o získání finanční 

hotovosti je právě v tomto věkovém rozmezí. Další významnou skupinou jsou respondenti 

mladšího věku, a to 26 %. Zbylá postarší složka respondentů nejeví takový zájem o bankovní 

produkty, jako je Expres půjčka. Spíše je pro ně zajímavější možnost spoření.  

  



32 
 

Otázka č. 12. : Vzdělání 

Tabulka 14 Výše dosaženého vzdělání 

Vzdělání Počet % 

Základní škola 2 3% 

Vyučen/á 10 13% 

Střední škola bez maturity 12 16% 

Střední škola s maturitou 20 26% 

Vyšší odborná škola 10 13% 

Vysoká škola 22 29% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 12 Vzdělání 

 

Závěr: Největší podíl dotázaných má dokončené středoškolské a vysokoškolské vzdělání, a to 

55 %. 16% respondentů získalo středoškolské vzdělání bez maturity, 13 % vyšší odborné 

vzdělání a pouhé 3 % základní vzdělání. 
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Otázka č. 13. : Hrubý měsíční příjem 

Tabulka 15 Hrubý měsíční příjem 

Hrubý měsíční příjem Počet % 

do 10 000 Kč 10 13% 

10 001 - 20 000 Kč 30 39% 

20 001 - 30 000 Kč 16 21% 

30 001 - 40 000 Kč 12 16% 

40 001 - 50 000 Kč 6 8% 

nad 50 000 Kč 2 3% 

Celkem 76 100% 

 

Obr. 13 Hrubý měsíční příjem 

 

Závěr: Z grafu výše je zřetelné, že větší část dotazovaných dosahuje hrubého měsíčního 

příjmu v rozmezí 10 000 až 30 000 Kč. Pod 10 000 Kč pracuje 13 % dotázaných a 24 % 

spadá do platového vymezení 30 000 až 50 000 Kč. Platové sféry nad 50 000Kč dosahují 

pouhá 3 % dotázaných a nikdo z dotázaných nepracuje pod hrubou mzdu 10 000 Kč. 
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5.1.1 Charakteristika produktu Expres půjčka 

Pro mou bakalářskou práci jsem vybrala jeden konkrétní bankovní produkt společnosti 

GE Money bank, a to Expres půjčku. Jedná se o spotřebitelský neúčelový úvěr. Je tedy 

absolutně na cokoliv, ať už se jedná o domácí spotřebiče jako pračka, sedačka či elektronika. 

Díky velkému rozpětí poskytované finanční hotovosti, což je 30 000 až 600 000 Kč, může být 

použita třeba na rekonstrukci bytu či domu, koupi nového auta nebo doplacení stávajícího 

úvěru u jiné bankovní společnosti. Dá se říct, že je to ideální produkt, když klient potřebuje 

finance rychle. Od schválení Expres půjčky na pobočce trvá převedení financí na účet klienta 

maximálně 15 minut, za předpokladu, že klient má vše potřebné doklady.  

Potřebné doklady pro získání Expres půjčky: 

Klient si o finanční hotovost může zažádat více způsoby. Například přes bankomat GE 

Money Bank nebo v rámci zákaznického servisu GE Money Bank. Tato forma je velice 

oblíbená, protože klient se dozví přes telefon, zda mu bude částka schválena a za jakých 

podmínek, tedy jaké by byly úroky, RPSN, poplatky apod. ke konkrétnímu dni, ještě před tím, 

než se dostaví na obchodní místo.  

  Další možnost je také přes internet na www.gemoney.cz,  kde může sepsat předběžnou 

žádost či přímo na pobočce GE Money bank. Nicméně pro získání finanční hotovosti je třeba 

mít vždy potřebné doklady. Tady se rozlišuje, zda je žadatel o Expres půjčku nový či stávají 

klient. Hlavní důvod je to, že stávající klient má u banky finanční historii. Přichází mu mzda 

na účet GE Money bank, tedy jsou známy jeho příjmy, zaměstnavatel apod. Na základě těchto 

informací je mimo jiné také možno klientovi vypočítat předběžnou nabídku. Tedy jaká částka 

by mohla být schválena. Tento klient při žádosti o Expres půjčku musí přinést občanský 

průkaz, druhý doklad totožnosti, což může být řidičský průkaz nebo rodný list, poslanecký 

průkaz, zbrojní průkaz či platný cestovní pas. Jedná se o kontrolu identity klienta. 

  Potvrzení o příjmu či daňové přiznání (klient je podnikatel) je třeba doložit pouze 

tehdy, pokud jej klient ještě nedoložil nebo se změnily údaje o zaměstnavateli nebo se 

změnila výše příjmu, kterou by chtěl uplatnit při schvalování. Dále je třeba doložit telefonní 

číslo do zaměstnání. Úplně nový klient dokládá vše již zmíněné s rozdílem, že potvrzení o 

příjmu musí doložit vždy. Pokud je klient v důchodu, ať už starobním nebo invalidním, 

dokládá důchodový výměr nebo potvrzení o pobírání invalidního důchodu.  

http://www.gemoney.cz/
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Pokud klient nemůže získat Expres půjčku z důvodu nízkých příjmů, je povinnost mít 

v určitých případech spolužadatele. Spolužadatel je osoba, která klientovi pomáhá s příjmem, 

aby dosáhl na větší částku úvěru. V případě, že hlavní majitel úvěru není schopen splácet 

splátky, jsou vymáhány i po spolužadateli. Spolužadatel je povinen předložit stejně jako 

hlavní žadatel úvěru Občanský průkaz (OP), druhý doklad totožnosti. Potvrzení o příjmu není 

povinné.  

Charakteristika dokladů 

Občanský průkaz – doklad musí být aktuální. Akceptuje se OP s odděleným rohem. U 

potvrzení o změně bydliště, stavu či údajů maximálně 2 měsíce od vydání. Neakceptuje se 

potvrzení o ohlášení ztráty či odcizení nebo poškození. Zároveň doklad, kterému skončila 

platnost z důvodu povinné výměny.  

Potvrzení o příjmu – doklad muže být maximálně 30 dnů starý, je třeba originál.  

Daňové přiznání – aktuální daňové přiznání za minulý rok. Do 31.3. může předložit daňové 

přiznání za předminulý kalendářní rok. Do 30.6. může předložit daňové přiznání za 

předminulý kalendářní rok v případě, že podává daňové přiznání přes daňového poradce.  

Dále klient podnikatel musí předložit doklad prokazující oprávnění podnikat a potvrzení o 

bezdlužnosti. 

Výměr důchodu – rozhodnutí ČSSZ o přiznání starobního důchodu, které nesmí být starší 12 

měsíců. Potvrzení o důchodovém výměru z příslušného ČSSZ či OSSZ, které může týt 

vystaveno kdykoliv během roku a zároveň nesmí být starší 12 měsíců. 

Invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně je akceptován v případě, že je vyšší 

než 5000 Kč nebo v případě, že je připočítán k jinému příjmu klienta. 

Dodatečné příjmy – mezi tyto příjmy zahrnujeme: 

 Příspěvek na bydlení – tento příjem je součást čistého příjmu. U klientů voják 

z povolání je akceptována také částka příspěvku na bydlení – tyto příjmy je možné přičíst 

k čistému příjmu. 

 Náhrada za ztrátu výdělku – tuto náhradu vyplácí zaměstnavatel či pojišťovna 

zaměstnanci. Jedná se o náhradu za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti 
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z důvodu úrazu, a to až do vyvršení věku 65 let klienta. Náhradu příjmu lze přičíst k čistému 

příjmu klienta. Potvrzení nesmí být starší více než jeden měsíc. 

 Vdovský/vdovecký důchod – akceptuje se pouze jako doplňkový příjem k příjmu 

ze zaměstnání, starobního či invalidního důchodu nebo příjmu z podnikání. 

 Sirotčí důchod – příjem ze sirotčího důchodu nelze akceptovat ani jako doplňkový 

příjem. 

 Příjem z pronájmu – akceptuje se pouze jako příjem, pokud klient předloží potvrzení 

o příjmu (důchodu) a zároveň DP za minulý rok. 

Splácení 
 

Expres půjčka je poskytována ve výši od 30 000 – 600 000 Kč, kdy si klient může 

zvolit dobu splácení, tedy i na ní závislou výši splátky. Je to výhoda pro klienta, protože si dle 

svých možností a příjmů může vybrat, v rámci jaké kategorie chce být zařazen a kolik bude 

splácet. Datum první splátky si klient volí sám. Například ví, že mzda mu přichází vždy k 15. 

dni v měsíci, tak si navolí, že splátka z jeho běžného účtu mu bude odcházet po 15. dni 

v měsíci.  

Základní kategorie: 

 - 30 000 - 79 999 Kč > 24 - 72 měsíců 

- 80 000 - 149 999 Kč > 24 - 84 měsíců 

- 150 000 - 600 000 Kč > 24 - 96 měsíců 

Úroková sazba je určena v okamžiku schválení žádosti a je pevná po celou dobu trvání 

úvěru. Minimální výše je od 5,7 % p.a. 

RPSN je procentuální vyjádření celkových nákladů z výše úvěru spojených 

s poskytnutou půjčkou hrazených klientem za jeden rok. Vyjadřuje skutečnou cenu produktu 

Expres půjčka. Výpočet RPSN je založen na předpokladu, že ujednání ve smlouvě o úvěru 

(zejména výše poplatků) zůstanou platná a po dohodnutou dobu nezměněná. Věřitel a 

spotřebitel splní řádně a včas své závazky. Minimální výše RPSN je od 7, 4%.  
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Do RPSN od 1. 1. 2011 zahrnujeme: 

 úrok 

 poplatek za poskytnutí úvěru 

 měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu 

 měsíční poplatek za vedení nejlevnějšího BÚ 

 poplatek za zúčtování účetní položky za příchozí transakci 

Do výpočtu RPSN nezahrnujeme poplatek za Pojištění klienta, a to z toho důvodu, že 

sjednání pojištění není povinné pro získání úvěru ani pro jeho získání za nabízených 

podmínek.Výše RPSN je také ovlivněna poskytnutou výši úvěru, dobou splatnosti a četnosti 

splátek. Přesná výše RPSN je uvedena v před smluvních informacích a také ve smlouvě 

úvěru. 

Poplatky 

Při získání úvěru se klient setkává se třemi základními poplatky. Jedná se o poplatek: 

- za poskytnutí úvěru 

- za vedení úvěrového účtu 

- za předčasné splacení nebo mimořádnou splátku 

Poplatek za poskytnutí úvěru činí 1 %, min. 500 Kč z čerpaného úvěrového rámce. 

Poplatek je stržen okamžitě při načtení úvěru. Poplatek za vedení úvěrového účtu je od 

1.1.2012 ve výši 69 Kč bez ohledu na výši poskytovaného úvěru. U poplatku za předčasné 

splacení a mimořádnou splátku je důležité znát, kdy byl úvěr založen. U smlouvy, která byla 

založena do 31.12.2010 je poplatek 5 %, minimálně 1000 Kč z předčasně splacené jistiny. U 

smlouvy, která byla uzavřena od 1.1.2011, je poplatek ve výši 0,5 % nebo 1 % z předčasně 

splacené jistiny. Výše poplatku představuje náhradu nákladů banky, které vznikly 

v souvislosti s mimořádnou splátkou. Inkasování finančních prostředků z běžného účtu klienta 

probíhá ihned, tedy v den podání žádosti. Vlivem mimořádné splátky zkrátí také doba 

splácení, ale nezmění se výše pravidelné měsíční splátky.  
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Splácení 
 

Expres půjčka se splácí anuitními splátkami, které jsou neměnné. Splátka obsahuje 

úrok a jistinu. Současně s měsíční splátkou je splatný i poplatek za vedení úvěrového účtu a 

poplatek za případné pojištění. Pro získání Expres půjčky je třeba, aby klient měl zřízen běžný 

účet, ze kterého se následně posílá splátka formou inkasa na úvěrový účet Expres půjčky. 

Pokud nastane situace, že klient nemá na svém běžném účtu dostatek finančních prostředků, 

strhne se maximální možná částka. Zbytek odejde v den, kdy finance na běžný účet přijdou. 

Pro tuto situaci je vhodné řešení mít zřízen Flexikredit, tedy kontokorent. Jedná se o finanční 

rezervu na běžném účtu. Pokud finance klient nevyužívá, nic se pro něj nemění a v případě 

potřeby může finance použít jako rezervu.  

Datum splátky si klient zvolí sám dle jeho možností. První splátka hradí až následující 

kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém je smlouva podepsána. Banka odesílá klientovi vždy 

před první splátkou informační SMS zprávu, aby si ověřil, zda má dostatek prostředků na 

běžném účtu pro úhrady této splátky.  

Změnu splátky je možné provést na kterékoliv pobočce GE Money Bank. Nové datum 

splátky může být pouze v rozmezí od 1. – 26. dne v měsíci. Datum řádné měsíční splátky je 

možné změnit vždy jen jednou za měsíc a klient musí mít aktuální měsíc řádně uhrazenou 

splátku. Nesmí být dlužný nikde u GE Money. Poplatek za změnu data splátky je inkasován 

z účtu dle aktuálního sazebníku GE Money bank.  

 Poslední splátka může být odlišná, a to díky tomu, že si klient na začátku zvolil 

odlišné datum pravidelné splátky od data podání žádosti. V této splátce je klientovi vyčíslen 

rozdíl v úrocích vzniklých ode dne uzavření smlouvy do dne zvoleného jako den první splátky 

úvěru. Toto ustanovení je součástí Všeobecných obchodních podmínek GE Money Bank.  

 Jedna z výhod u Expres půjčky pro klienta je možnost tzv. „doplnění“ stávajícího 

úvěru. Pokud klient po schválení a načerpání úvěru potřebuje další finanční hotovost, ale už si 

nechce brát další úvěr, je možné po dané době načerpat již splacenou částku. Při doplnění 

dochází ke zrušení původní Expres půjčky a uzavírá se nová se stejnou dobou platnosti. 

Klient si v tuto dobu může zvolit nové datum měsíční splátky a případně si přidat pojištění. 

V této situaci není účtován poplatek za předčasné splacení, pouze poplatek za otevření nové 

Expres půjčky. 
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Obr. 14 Doplnění Expres půjčky 

 
Jak už bylo zmíněno, Expres půjčku je možné si také pojistit, a to v rámci „Pojištění 

schopnosti splácet“. Poskytovatel je společnost PNB Paribas Pojišťovna Cardif, a.s.  

Jedná se o jistotu splácení závazků v případě nenadálých nepříznivých životních 

situací. Je rozděleno do dvou kategorií: 

Soubor pojištění A zahrnuje pracovní neschopnost z důvodu dlouhodobé nemoci nebo 

úrazu, invalidity 3. stupně a úmrtí. Podmínky u toho to typu pojištění jsou: 

- klient je mladší 65 let a v případě úvěru se splatností delší 5 let nesmí věk 

klienta přesáhnout 70 let v roce splatnosti poslední úvěrové splátky 

- klient může být starobní důchodce do 65 let 

- dle svého vědomí je zdráv 

- dle svého prohlášení není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným 

lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým 

užíváním léků 

- dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti 

- souhlasí se Všeobecnými pojistnými podmínkami a Rámcovou smlouvou 
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   Tabulka 16 Pojištění typu A 

Pojištění A 

Financovaná částka Poplatek za pojištění 

< 69 000,- 8,40% ze splátky 

70 000,- 150 000,- 6,20% ze splátky 

> 151 000,- 4,40% ze splátky 

 

Soubor pojištění B zahrnuje pracovní neschopnost z důvodu dlouhodobé nemoci nebo 

úrazu, invaliditu 3. stupně a úmrtí a ztrátu zaměstnání. Platí stejné podmínky jako pro 

pojištění typu A plus následující podmínky: 

- klient dle svého prohlášení je zaměstnán v pracovním poměru, který je sjednán na 

dobu neurčitou 

- byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících 

- není ve zkušební době 

- dle svého prohlášení klient nedal a ani mu nebyla dána výpověď z pracovního 

poměru. 

- Nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany 

zaměstnavatele, či neobdržel ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení 

pracovního poměru dohodou. 

 
   Tabulka 17 Pojištění typu B 

Pojištění B 

Financovaná částka Poplatek za pojištění 

< 69 000,- 10,40% ze splátky 

70 000,- 150 000,- 8,20% ze splátky 

> 151 000,- 6,40% ze splátky 

 

5.1.2 Tržení pozice - podíl na trhu Expres půjčka 

Expres půjčka je spojena v rámci GE Money Bank s produktem Konsolidace. Tržní 

podíl těchto produktů je 29 % a postupně roste. Minulý rok se pohyboval okolo 28,9 %. Díky 

těmto výsledkům se banka drží na druhé pozici na trhu půjček. Tržní podíl se daří GE Money 
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Bank v rámci Expres půjčky a Konsolidace navyšovat, a to i za podmínek, že trh půjček klesá. 

Klienti si méně žádají o finanční úvěr. Více se rozmýšlí, zda finance potřebují a zda jim 

podmínky poskytnutého úvěru vyhovují. Díky tomuto trh půjček propadl téměř o 20 %. GE 

Money Bank klesá pomaleji než celý trh a tím roste tržní podíl. GE Money bank má nyní 

„rozpůjčovaných“ mezi své klienty na spotřebitelských úvěrech 34,5 miliard Kč, což jsou 

finance, které klienti bance dluží.  

Nyní se banka zaměřuje na péči stávajících klientů. Jedná se o poskytnutí 

výhodnějších podmínek pro získání nových úvěrů a zároveň možnost získání výhodnější 

podmínky na stávajících produktech. Zároveň se banka snaží zvětšit počet portfolia klientů, a 

to možností získat běžný účet bez poplatků za vedení, možnost odměn při platě kartou 

v kterékoliv prodejně. Jeden z atributů, jak získat nového potencionálního klienta, je kampaň 

„rodinná konsolidace“, kde je možnost konsolidovat závazky jak hlavního žadatele, tak i 

rodinných příbuzných, jako je manželka, manžel, bratr či sestra apod. Tuto možnost poskytuje 

banka jako jediná na trhu. Díky této skutečnosti se prodej zvednul o 28 %, tedy více se 

prodává jak úvěrů na kus, tak i v penězích, což vyvolalo nárůst oproti předchozímu období.  

5.1.3 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 

Více než 40 % dotazovaných respondentů upřednostňuje komunikaci s bankou 

prostřednictvím obchodního místa GE Money Bank. 

Vyhodnocení: 43 % respondentů upřednostňuje komunikaci s bankou na obchodním místě GE 

Money Bank, z čehož plyne, že hypotéza je potvrzena. 

Hypotéza č. 2 

Méně než 50 % respondentů využívá produkt Expres půjčka. 

Vyhodnocení: 45 % dotázaných využívá produktů banky jakou je Expres půjčka, hypotéza tak 

je opět potvrzena. 

Hypotéza č. 3 

Více než 70 % respondentů by doporučilo produkt jiným osobám. 

Vyhodnocení: Tato hypotéza se nepotvrdila, jelikož by produkt doporučilo jiným osobám jen 

60 % dotázaných. 
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Hypotéza č. 4 

Hrubý měsíční příjem 30 000 Kč vykazuje více než 40 % dotázaných. 

Vyhodnocení: Hypotéza byla vyvrácena vzhledem k faktu, že byl hrubý měsíční příjem nad 

30 000 Kč zjištěn pouze u 26 % dotázaných. 
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6. Návrhy a doporučení 

Cílem této práce bylo zjistit spokojenost klientů s bankou GE Money Bank, a to 

konkrétně s produktem Expres půjčka. Výsledky mě příjemně překvapily, téměř ½ uvedla, že 

produkt Expres půjčku již využila. 

Zjistila jsem také, jaké faktory klienty ovlivňují při žádosti o úvěr a zda na toto 

rozhodnutí má vliv příjem či věk. 

Pro všechny respondenty je při výběru bankovního produktu důležitá výše 

schváleného úvěru. Dále se umístil faktor cena a v neposlední řadě výše měsíčních splátek či 

úrokové sazby. Naopak za méně důležité považují poplatek za předčasné splacení či poplatek 

za poskytnutí úvěru. Dá se tedy říci, že respondenti nepřikládají důležitost poplatku, který by 

zaplatili i u jiné bankovní společnosti.  

Bance GE Money Bank bych doporučila se zaměřit na možnou výši schváleného 

úvěru, případně rozmezí 30 000Kč až 600 000Kč rozšířit. Zde klienti mohou využít finance 

na cokoliv, což může zvětšit škálu zjištěných potřeb. Tedy nemusí je využít jen na 

jednorázové nákupy do domácnosti, na nové auto či opravdu dovolenou, ale také na větší 

investiční záměry. Dále bych doporučila udržet si standard rychlosti schválení úvěru a 

poskytnutí finanční hotovosti. Dle zjištěných informací klienti oceňují možnost rychlého 

připsání financí na účet po jeho schválení.  

Další část výzkumu byla věnována povědomí o produktu. Jak se klienti o produktu 

dozvěděli a zda by jej doporučili svým známým. 

Produkt Expres půjčka je nejvíce využíván u věkové skupiny 26 – 45 let, nejméně 

produkt využívá věková skupina 46 let a více. Známost či informovanost o Expres půjčce 

neovlivňuje pohlaví, věk či výše dosaženého vzdělání respondentů. 

Společnosti bych doporučila se propagačně více zaměřit na starší obyvatelstvo, tj. 

věková kategorie nad 46 let. Tedy i tuto věkovou skupinu zaujmout možností rychle získat 

finanční hotovost. 

Informace o bankovních produktech a tedy i o Expres půjčce zná nejvíce respondentů 

díky médiím (téměř 45 %), 21 % dotazovaných z nabídky na pobočkách GE  Money Bank a 

zbylý počet respondentů získává informace od svých známých, přátel či rodinných 

příslušníků. 
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Banka zvolila vhodnou marketingovou komunikaci pro produkt Expres půjčka. Klienti 

jsou informováni všemi možnými kanály, ať už pobočka, letáky, internet banka apod. Proto 

navrhuji zůstat u stávající marketingové strategie společnosti. 

Dále bych bance doporučila zvýšit informovanost klientů v rámci stávajících úvěrů. 

Dle mého průzkumu klient není písemně informován o průběhu splácení či poslední splátce. 

Pro tyto informace je zapotřebí, aby klient přišel přímo na pobočku, kde zjistí, co vše musí 

udělat pro ukončení úvěru. Také se zde dozví výši poslední měsíční splátky. Doporučila bych 

zavést kvalitnější informativní systém o průběhu a ukončení splácení Expres půjčky. 

Například formou SMS zprávy, která by klientům přišla ke konci splácení daného úvěru. 

Informovala by je, jakou poslední částku je zapotřebí uhradit, aby mohl být úvěr ukončen. 

Dále bych doporučila zasílání posledního informačního výpisu, kde je potvrzení, že klient 

úvěr v pořádku splatil a nyní je tedy ukončen. Nyní se tato skutečnost neděje automaticky, 

pouze na základě písemné žádosti klienta. 

Zároveň v korespondenci s dnešní dobou, kdy jsou lidé opatrnější v rámci zřizování 

úvěrů než před několika lety, bych doporučila nachystat promo akci, v rámci které nejsou jen 

zvýhodněné úroky, což dnes nabízí více bankovních institucí, ale také třeba běžný účet 

zdarma, tedy bez poplatků za vedení nejen pro klienta, ale také pro celou jeho rodinu. Běžný 

účet bez poplatků začíná být samozřejmostí. Klienti nechtějí platit za to, že k bance uloží své 

finance. Tedy spíše než investovat do reklamy, letáků a podobně, zaměřila bych se na péči 

stávajících klientů a zároveň získání nových. Což tato forma umožňuje dokonale.  
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7. Závěr 

 Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, do jaké míry jsou klienti banky GE 

Money Bank, a.s., spokojeni či nespokojeni s produktem Expres půjčka v České republice. Na 

základě tohoto zjištění zpracovat návrhy a doporučení, které mohou vést k vyšší spokojenosti 

zákazníků a tedy také spokojenosti banky.  

Mé konkrétní téma zní „Měření spokojenosti zákazníků s vybraným produktem“. Toto 

téma jsem si vybrala z toho důvodu, že v dané bankovní instituci pracuji. Denně komunikuji 

se zákazníky banky a také s prodejci. Náplní mé práce je motivace zaměstnanců k co možná 

nejvyšším prodejním výsledkům, pro což je zapotřebí znát argumentaci, proč by klient měl 

chtít zrovna tento produkt a ne jiný. Zjištění, s čím jsou klienti spokojeni či nespokojeni, mě 

v hlubším směru obohatilo a věřím, že budu moci tyto získané zkušenosti a informace předat 

mým kolegům a že pomohu a usnadním tímto jak mou práci, tak i práci telefonních bankéřů. 

V bakalářské práci jsem realizovala primární marketingový výzkum. Měření 

spokojenosti zákazníků jsem prováděla pomocí dotazníkového šetření, a to u 100 

respondentů, které jsem požádala o vyplnění. Získané informace jsem zpracovala a následně 

z nich vytvořila analýzu. Na základě této analýzy jsem mohla vyhodnotit stanovené hypotézy 

a také zpracovat návrhy a doporučení. 

Pomocí výzkumu jsem zjistila, že nejvíce využívaný úvěrový produkt banky je 

hotovostní úvěr. Více než polovina klientů tento produkt již využila a zároveň s ním byla 

spokojena do takové míry, že by jej doporučila i svým známým. Důvodem případné 

nespokojenosti zbylé části dotázaných klientů byly poplatky a úrokové sazby spojené 

s úvěrem. Tyto položky pro ně byly velmi důležité. Co se týká komunikace klientů s bankou, 

zjištění mě nepřekvapilo. Klienti nejraději komunikují osobně na pobočce a zároveň se 

nebrání telefonickému kontaktování ohledně nových informací. 

 V rámci návrhů a doporučení bych bance GE Money Bank, a.s., doporučila, aby se 

více zaměřila na stávající zákazníky. V minulém roce proběhlo mnoho kampaní s výhodami 

pro nové klienty. Tento fakt stávající klienti mohou pociťovat jako znevýhodnění. Doporučila 

jsem tedy, aby například místo investování financí do televizní reklamy investovali do 

stávajících klientů, kteří by například získali běžný účet zdarma nejen pro ně, ale i pro celou 

rodinu, což může jít ruku v ruce se získáním nových klientů. GE Money Bank, a.s., působí na 
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trhu už několik let a je velmi úspěšnou společností. Její předností je „um“ zaujmout a získat 

nové klienty. Zároveň je ale velmi důležité pečovat o své stávající klienty. 
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