
Příloha č. 1 – Strukturovaný rozhovor 

Respondent: Bc. Martin Klčo Tazatel: Soňa Činčalová 

Místo: Ostrava Datum a čas: 1. 2. 2012 

Cíl: Analýza současného stavu a návrh řešení 

nastalého problému 

 

Program: 

- úvod 

- definování problému společnosti 

- návrh řešení problému 

- zaměření projektu 

- uživatelé systému 

- důležitá data, která musí systém zahrnovat 

Časový odhad: 30 – 60 minut 

Otázka 1: S jakým problémem ohledně 

informačního systému se Vaše společnost 

momentálně potýká? 

Odpověď 1:  

Otázka 2: Jak by tento problém podle Vás 

mohl být vyřešen? 

Odpověď 2:  

Otázka 3: Jaké jsou důsledky nedostatečné 

informovanosti Vašich zaměstnanců? 

Odpověď 3:  

Otázka 4: Na co by měla být nová 

databázová aplikace zaměřena? 

Odpověď 4:  

Otázka 5: Kdo budou uživateli systému? Odpověď 5:  

Otázka 6: Jaká data by měla databázová 

aplikace obsahovat? 

 

 

Odpověď 6:  

 

 



 
 

 

Příloha č. 2 – Dotazník použitý v analytické části  

Dotazník o současném stavu informačního systému 

 Dobrý den chtěla bych Vás požádat o maximálně 10 minut Vašeho drahocenného času. A to 

z důvodu Vašich názoru týkajících se informačního systému (programového vybavení – databázové 

aplikace) se kterým pracujete na svém pracovišti. Data nebudou nijak zneužita, nýbrž mi poslouží 

k vypracování analytické části mé bakalářské práce, proto Vás prosím o pravdivé vyplnění tohoto 

dotazníků. Dotazník je zcela anonymní. 

S pozdravem        Soňa Činčalová  

Prosím o označení vždy jen jedné možnosti, pokud není uvedeno jinak.  

 

1. Jak dlouho pracujete ve společnosti MP finanční servis?  

- 3 a více let   

- méně než 3 roky  

2. Jak často, pracujete s databázovou aplikací klientů?  

- denně 

- 1 x týdně 

- 1 x měsíčně 

- nepracuji 

3. Máte k dispozici data z firemní databáze?  

- ano 

- ne  

4. Používáte jinou databázovou aplikaci k evidenci klientů?  

- ano 

- ne  

 (Pokud ne, přejděte na otázku číslo 6) 

5. Je Vaše dosavadní databáze dostatečně efektivní?  

- určitě ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- Ne 

 

 



 
 

6. Uvítali byste novou databázovou aplikaci pro evidenci klientů?  

- určitě ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne  

(Pokud ne, přejděte na otázku číslo 8) 

7. Na který finanční produkt, by měla být databáze zaměřená, vzhledem k zajištění servisu 

klientů?  

- životní pojištění 

- penzijní připojištění 

- majetkové pojištění 

- hypoteční úvěry 

- investice 

8. Které data o klientech jsou pro Vás nejdůležitější?  

(lze uvést až 3 možnosti) 

- osobní údaje 

- Bytové poměry 

- Pracovní zařazení 

- Výdaje 

- Příjmy 

- Rodinné poměry 

 

Děkuji za Váš drahocenný čas, který jste věnovaly vyplněním tohoto dotazníku. Zde můžete uvést 

Vaše případné připomínky:  
 



 
 

 

Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení2 

 úvěru  příslibu úvěru 

 spotřebitelského 

 překlenovacího hypotečního 

 předhypotečního 

 hypotečního 

 
podána 
 

 na pobočce Komerční banky, a.s.  pomocí distribučního kanálu DCS dne _________ 

Obchod zprostředkovaný externím partnerem Ano  Ne  

 
Fyzická osoba – nepodnikatel (dále jen „Žadatel“) 

Příjmení, jméno, titul:   

Adresa (trvalý pobyt):  

Rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo):  

Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán / 
stát, který jej vydal: 

 

Stav:  svobodný(á)  rozvedený(á)  ženatý/vdaná  vdovec/vdova 

  registrovaný(á) partner(ka) 

  druh/družka  druh/druh  družka/družka 

Bytové poměry:  vlastník domu/bytu  nájemník  družstevní byt  ostatní 

Rok uzavření manželství/registrovaného partnerství:  Trvalý pobyt od roku:  

Kontaktní adresa: ---  

Telefon domů:  do zaměstnání:  mobilní telefon:  

Vzdělání: 

 ZŠ  SŠ  SŠ s maturitou  VŠ - bakalářské studium  VŠ - inženýrské, magisterské studium 

 VŠ - doktorandské studium nebo více ukončených VŠ studií nižšího stupně 

Zaměstnavatel/Název firmy:3  

Odvětví:  

Povolání:  

Poslední zaměstnání / podnikání od roku:  

 

Příjem klienta v Kč:4  

 

                                                           
1  Týká se pouze příslibu úvěru. 
2 Je vyznačena předmětná varianta.  
3 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte název zaměstnavatele, v případě příjmů z podnikání uveďte název firmy. 
4 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte průměrný čistý měsíční příjem za posledních 12 měsíců, min. však za poslední 

3 měsíce. V případě příjmů z podnikání uveďte Váš čistý roční příjem z podnikatelské činnosti (po zaplacení daně, sociálního 
a zdravotního pojištění) dle Vašeho posledního daňového přiznání. 

  

 registrační číslo žádosti 

 
 

 referenční číslo žádosti 1 

Příloha č. 3 - Žádost o hypoteční úvěr 



 
 

Žádám o poskytnutí úvěru: 

Úvěru v Kč:  

Slovy:  

Způsob čerpání úvěru:  jednorázově  postupně  

Počet splátek úvěru:  

Doba fixace (roky):  

Předpoklad čerpání od  do  Poslední den lhůty k čerpání:  

Platnost úrokové sazby  1 rok  2 roky  3 roky  4 roky  5 let 

 6 let  7 let  8 let  9 let  10 let 

 15 let  

Účel úvěru:  

Počet odložených splátek na začátku: 

 

 

Celková výše investice v Kč:  

Vlastní zdroje v Kč:  

Cizí zdroje v Kč (včetně požadovaného úvěru):  

Způsob zasílání výpisů z úvěrového účtu  papírový  elektronický  elektronický a papírový 

 
Žádám o poskytnutí předhypotečního úvěru: 

Úvěru v Kč:  

Slovy:  

Způsob čerpání úvěru:  jednorázově  postupně  

Počet splátek úvěru:  

Předpoklad čerpání od  do    

Účel úvěru:  

Celková výše investice v Kč:  

Vlastní zdroje v Kč:  

Cizí zdroje v Kč (včetně požadovaného úvěru):  

Způsob zasílání výpisů z úvěrového účtu  v papírové podobě  elektronicky 

 
 
Podpisem této žádosti prohlašuji, že ke dni žádosti o úvěr: 
 

 jsem  nejsem 
osobou se zvláštním vztahem ke Komerční bance, a. s. (dále jen „Banka“) ve smyslu ustanovení § 19 z.č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 jsem  nejsem 
osobou blízkou ve smyslu ustanovení § 116 z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, osobě se 
zvláštním vztahem k Bance.  
 
panu/paní ____________________________, který(á) je zaměstnancem  
 
obchodního místa/centrály Banky v ___________________________________________ 
 
 

 jsem  nejsem 
politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou k této osobě ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
 

funkce / vztah k exponované osobě země výkonu funkce PEP 



 
 

  

 
Zároveň se zavazuji, že budu Komerční banku, a.s. informovat o všech skutečnostech, které budou mít vliv na obsah 
tohoto čestného prohlášení (tj. vznik, změna nebo zánik funkce nebo vztahu s politicky exponovanou osobou). 
 
 

 jsem  
propojen s obchodní společností:  
  ________________________________________________  

 obchodní firma společnosti, IČ  
 
neboť  disponuji   nedisponuji alespoň 20 % hlasů plynoucích z účasti ve společnosti, 
  zastávám  nezastávám funkci v jejím statutárním, dozorčím nebo řídícím orgánu, 

 jsem  nejsem ovládající osobou ve vztahu k této společnosti. 
 
 

 nejsem 
propojen s žádnou obchodní společností. 
 
Dále prohlašuji, že nemám žádné daňové nedoplatky, nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, nedoplatky 
pojistného na sociální zabezpečení ani nedoplatky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zároveň, že nemám 
žádné závazky vůči státu vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek ani 
dávek sociálního zabezpečení. 
 
Souhlasím s tím, aby Banka odepsala z účtu, ze kterého budou prováděny splátky poskytnutého úvěru částku 
odpovídající ceně za zpracování úvěru a částku odpovídající ceně za vyhodnocení rizik spojených se zástavou dle 
platného Sazebníku Komerční banky, a.s. 



 
 

Fyzická osoba – nepodnikatel – manžel/ka nebo druh/družka nebo registrovaný/á partner/ka Žadatele (dále jen 
\„Spolužadatel“) 

Příjmení, jméno, titul:  

Adresa (trvalý pobyt):  

Rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo):  

Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán / 
stát, který jej vydal: 

 

Stav:  svobodný(á)  rozvedený(á)  ženatý/vdaná  vdovec/vdova 

  registrovaný(á) partner(ka) 

  druh/družka  druh/druh  družka/družka 

Bytové poměry:  vlastník domu/bytu  nájemník  družstevní byt  ostatní 

Rok uzavření manželství/registrovaného partnerství:  Trvalý pobyt od roku:  

Kontaktní adresa: --- 

Telefon domů:  do zaměstnání:  mobilní telefon:  

Vzdělání: 

 ZŠ  SŠ  SŠ s maturitou  VŠ - bakalářské studium  VŠ - inženýrské, magisterské studium 

 VŠ - doktorandské studium nebo více ukončených VŠ studií nižšího stupně 

Zaměstnavatel/Název firmy: 5  

Odvětví:  

Povolání:  

Poslední zaměstnání / podnikání od roku:  

 

Příjem klienta v Kč:6 
 

 
 
Podpisem této žádosti prohlašuji, že ke dni žádosti o úvěr: 
 

 jsem  nejsem 
osobou se zvláštním vztahem ke Komerční bance, a. s. (dále jen \„Banka\“) ve smyslu ustanovení § 19 z.č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 jsem  nejsem 
osobou blízkou ve smyslu ustanovení § 116 z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, osobě se 
zvláštním vztahem k Bance.  
 
panu/paní ____________________________, který(á) je zaměstnancem  
 
obchodního místa/centrály Banky v ___________________________________________ 
 
 

 jsem  nejsem 
politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou k této osobě ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
 

funkce / vztah k exponované osobě země výkonu funkce PEP 

  

 

                                                           
5 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte název zaměstnavatele, v případě příjmů z podnikání uveďte název firmy. 
6 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce, v případě příjmů z podnikání 

uveďte rozdíl mezi základem daně po odečtení ztráty z minulých let a vypočtenou daní dle daňového přiznání. 



 
 

Zároveň se zavazuji, že budu Komerční banku, a.s. informovat o všech skutečnostech, které budou mít vliv na obsah 
tohoto čestného prohlášení (tj. vznik, změna nebo zánik funkce nebo vztahu s politicky exponovanou osobou). 
 
 

 jsem  
propojen s obchodní společností:  
  ________________________________________________  

 obchodní firma společnosti, IČ  
 
neboť  disponuji   nedisponuji alespoň 20 % hlasů plynoucích z účasti ve společnosti, 
  zastávám  nezastávám funkci v jejím statutárním, dozorčím nebo řídícím orgánu, 

 jsem  nejsem ovládající osobou ve vztahu k této společnosti. 
 
 

 nejsem 
propojen s žádnou obchodní společností. 
 
Dále prohlašuji, že nemám žádné daňové nedoplatky, nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, nedoplatky 
pojistného na sociální zabezpečení ani nedoplatky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zároveň, že nemám 
žádné závazky vůči státu vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek ani 
dávek sociálního zabezpečení. 
 
Souhlasím s tím, aby Banka odepsala z účtu, ze kterého budou prováděny splátky poskytnutého úvěru částku 
odpovídající ceně za zpracování úvěru a částku odpovídající ceně za vyhodnocení rizik spojených se zástavou dle 
platného Sazebníku Komerční banky, a.s. 
 



 
 

Další údaje o Žadateli a Spolužadateli 
Počet nezaopatřených dětí: 

do 6 let věku:   od 10 do 15 let věku:  

od 6 do 10 let věku:   od 15 do 26 let věku:  

 

Vypořádání majetku po rozvodu: Upravení SJM: 

 ano  ne  nepřipadá v úvahu  ano  ne  nepřipadá v úvahu 

Měsíční výdaje domácnosti/Kč: Měsíční platby pojistného/Kč: 

  Životní pojištění:  

Nájemné:  Úrazové pojištění:  

Výživné:  Penzijní připojištění:  

Ostatní výdaje:  Jiné pojištění:  

Daň z majetku / ročně:  Stavební spoření:  

Závazky/Kč: 

Závazky v rámci Banky:  

Celková výše nezajištěných půjček a spotřebitelských úvěrů  

z toho konsolidováno  

Celková výše hypotečních úvěrů  

z toho konsolidováno  

Měsíční splátka půjček a spotřebitelských úvěrů  

z toho konsolidováno  

Měsíční splátka hypotečních úvěrů  

z toho konsolidováno úvěrem  

Celková výše limitů kreditních karet  

z toho konsolidováno  

Celková výše limitů povolených debetů/kontokorentů  

z toho konsolidováno  

Závazky k jiným peněžním ústavům:  

Celková výše nezajištěných půjček a spotřebitelských úvěrů mimo Banku  

z toho konsolidováno úvěrem od Banky  

Celková výše hypotečních úvěrů mimo Banku  

z toho konsolidováno úvěrem od Banky  

Měsíční splátka půjček a spotřebitelských úvěrů mimo Banku  

z toho konsolidováno úvěrem od Banky  

Měsíční splátka hypotečních úvěrů mimo Banku  

z toho konsolidováno úvěrem od Banky  

Celková výše limitů kreditních karet mimo Banku  

z toho konsolidováno úvěrem od Banky  

Celková výše limitů povolených debetů/kontokorentů mimo Banku  

z toho konsolidováno úvěrem od Banky  

Ručitelská prohlášení (celková částka):  

Ostatní závazky:  

 



 
 

 


