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ANOTACE 

Práce se týká analýzy konkurence na trhu bankovních produktů a srovnání produktů. Za 

tímto účelem jsem provedla marketingový výzkum, abych zjistila, jak jsou zákazníci 

spokojeni s produkty a jaké mají požadavky. Na základě výsledků výzkumu jsem provedla 

celkové zhodnocení výzkumu a navrhla doporučení pro Českou spořitelnu, a. s. 

Klíčová slova: marketingový výzkum, dotazník 

SUMMARY 

The thesis focuses on analyzing competition in the market of banking products and on 

comparing these products. The thesis analytical part is based on a marketing survey carried 

out by the thesis author in order to examine satisfaction of customers with products placed 

in the market as well as to ascertain customers´ requirements. Using results of this survey, 

an overall assessment of the situation in given market has been conducted and particular 

recommendations for future practice of the Česká spořitelna, a.s. bank have been 

formulated. 
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1  ÚVOD 

Téma mé diplomové práce je marketingový výzkum ve vybrané společnosti Česká 

spořitelna, a. s. V dnešní době má téměř každý občan běžný účet, spořicí účet či splácí dluh 

a tak jsem se chtěla zaměřit na spokojenost zákazníků s nabízenými službami, produkty a 

zjistit jestli mají nějaké návrhy na zlepšení. Vybrala jsem si společnost Česká spořitelna, 

a.s., protože má nejvíce zákazníků. 

Tuto práci jsem vypracovala na základě výzkumu, který je zaměřen na zkvalitnění 

služeb společnosti Česká spořitelna. 

Cílem diplomové práce je analyzovat konkurenci na trhu a provést marketingový 

výzkum pro Českou spořitelnu a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení. 

Marketingový výzkum jsem provedla pomocí dotazníku, který obsahuje 25 otázek. 

Dotazník byl ve formě písemné i elektronické. Respondenty jsem oslovila v kraji 

Moravskoslezském, Olomouckém i Jihomoravském. Nejčastější formou dotazování byl 

pohovor. Oslovila jsem 130 respondentů a v dotazníkovém šetření jsem je rozdělila dle 

věku, vzdělání, měsíčního platu a počtu obyvatel, kde bydlí. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde jsem se 

zaměřila na charakteristiku společnosti Česká spořitelna, analyzovala jsem její konkurenci 

a to ve formě srovnání studentských produktů s jinými bankovními společnostmi. Dále 

jsem vyjasnila podstatu marketingového výzkumu. Ve druhé praktické části jsem provedla 

samotný marketingový výzkum, který jsem vyhodnotila pomocí grafů a navrhla opatření 

pro zlepšení. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ČESKÁ 

SPOŘITELNA, A. S. 

Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna 

česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později 

československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová 

společnost. 5,2 milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím 

pevném postavení na českém trhu. 

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních 

poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě se 17 miliony klientů v osmi 

zemích, z nichž většina je členy Evropské unie. V červenci roku 2001 Česká spořitelna 

úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových 

součástí banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a 

služeb a zefektivňování pracovních procesů. 

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední 

firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací 

a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je 

počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 

3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 657 poboček a provozuje více než 1 435 

bankomatů a platbomatů
1
. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi 

významné obchodníky s cennými papíry. [1] 

Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka 

roku 2011 Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku. 

Člen představenstva Pavel Kysilka získal ocenění Bankéř roku. Titul Nejdůvěryhodnější 

banka roku se uděluje na základě hlasování veřejnosti a o ostatních titulech rozhoduje 

odborná porota. Cílem soutěže Fincentrum Banka roku 2011 je ocenění služeb a produktů 

bank působících v České republice. Základním kritériem je zaměření bank na drobnou 

klientelu. 

Česká spořitelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu 

spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, 

                                                 
1
 Platbomat – stroj, který se do jisté míry podobá bankomatům, ale neobsahuje žádnou hotovost a umožňuje 

klientovi zadat rychle a levně příkazy k úhradě. (www.csas.cz) 
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občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2002 se 

stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž účelem je podpora projektů v oblasti 

kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, 

komunálních aktivit, sportu a ekologie. Z prostředků nadace jsou finančními dary 

podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako např. Charita Česká 

republika, Život 90, Sananim, Nadační fond Livie a Václava Klausových, Nadace VIA 

nebo Nadace Partnerství. Od roku 2005 zapojuje Česká spořitelna do charitativních aktivit 

svoje klienty v rámci věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti 

své body za platby kartou věnovat  na vybrané charitativní projekty. Od roku 2007 

umožňuje Česká spořitelna všem svým zaměstnancům věnovat dva pracovní dny v roce na 

charitativní a obecně prospěšné účely. Svou společenskou zodpovědnost na finančním trhu 

prezentuje Česká spořitelna iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V lednu 2008 

stála u zrodu Poradny při finanční tísni, nezávislé organizace, první svého druhu v ČR. [1] 

Jako první komerční instituce v České republice ustanovila Česká spořitelna institut 

ombudsmana, ochránce práv klientů, prostřednictvím kterého buduje dlouhodobé a kvalitní 

vztahy s klienty. Zcela nový přístup k poskytování služeb, s důrazem na rozvoj moderních 

komunikačních nástrojů, umožňuje České spořitelně rychle a efektivně reagovat na 

požadavky trhu. 

Česká spořitelna je podle hodnocení amerického časopisu Global Finance 

nejbezpečnější bankou regionu střední a východní Evropy. Žebříček Global Finance ve 

svém srovnání hodnotil pět set světových bank na základě ratingů agentur Moody´s, 

Standard&Poor’s a Fitch, a to zejména s důrazem na kapitálovou přiměřenost a objem 

aktiv finančních ústavů. [1] 

Otevřená společnost 

Česká spořitelna je  transparentní a otevřenou společností. Proto již dlouhodobě 

veřejnost pravidelně otevřeně informuje o aktuálním dění v bance i v dceřiných 

společnostech včetně finančních výsledků. Česká spořitelna tak dlouhodobě patří mezi 

informačně nejvstřícnější společnosti. [1] 
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V následující tabulce jsou uvedeny základní fakta o České spořitelně k 30. 6. 2012. 

 

 Tabulka č. 1 – Základní fakta k 30. 6. 2012 (Zdroj: www.csas.cz) 

 Aktiva celkem 915 mld. Kč 

Počet klientů České spořitelny 5 162 622 

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a 

BUSINESS 24 
1 442 694 

Počet poboček 657 

Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny 10 634 

Počet karet 3 134 891 

Počet bankomatů 1 435 

 

Dceřinné společnosti České spořitelny jsou: 

 Brokerjet České spořitelny, 

 Erste Corporate Finance, 

 Factoring České spořitelny, 

 GRANTIKA České spořitelny, 

 PARTNER České spořitelny, 

 Penzijní fond České spořitelny, 

 Realitní společnost České spořitelny, 

 REICO České spořitelny, 

 Stavební spořitelna České spořitelny, 

 sAutoleasing, 

 S MORAVA Leasing. [1] 

http://www.erste-cf.com/
http://www.factoringcs.cz/
http://www.pfcs.cz/
http://www.sautoleasing.cz/
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Obrázek č. 1 ukazuje organizační strukturu společnosti Česká spořitelna, a. s. 

 

Obr. č. 1 – Organizační struktura (Zdroj: www.csas.cz) 

Strategie CSR České spořitelny 2011-2013 

Představenstvo schválilo koncem roku 2010 strategii banky v oblasti společenské 

odpovědnosti a filantropie (CSR = Corporate Social Responsibility = společenská 

odpovědnost firmy). 

CSR strategie na roky 2011-2013 navazuje na strategii z let předcházejících (2008-

2010), která se ukázala být smysluplnou a pro naši banku vhodnou. Stále ji zaštiťuje heslo 

„Investujeme pro budoucnost“. CSR strategie vychází z obecných zásad společenské 

odpovědnosti a vznikla na základě průzkumu názorů zaměstnanců, klientů, akcionářů i 

veřejnosti. [2] 

Na základě výsledků průzkumu byly stanoveny tři hlavní oblasti CSR aktivit, na 

které se Česká spořitelna bude nadále zaměřovat: 

 vzdělávání se zaměřením na finanční vzdělávání; 
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 pomoc lidem v nouzi se zaměřením na stárnoucí společnost a na pomoc při 

prevenci a léčbě drogově závislých; 

 udržitelný rozvoj a péče o životní prostředí a nově na podporu sociálního 

podnikání; 

 Česká spořitelna vnímá svoji roli v oblasti společenské odpovědnosti vůči všem 

zájmovým skupinám: ke klientům, k zaměstnancům, ve společnosti, ve které působí 

i k akcionářům; 

 CSR strategie vychází z celkové strategie banky, ctí hodnoty a principy řízení celé 

firmy a je neoddělitelnou součástí mise a vize banky. [2] 

Popsané strategie jsou uvedeny v následujícím obrázku č. 3 – Strategie společnosti. 

 

Obr. č. 2 – Strategie společnosti (Zdroj: www.csas.cz) 
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2.1 Produkty České spořitelny 

Společnost Česká spořitelna nabízí tyto produkty: 

 účty, 

 úvěry, 

 bydlení, 

 spoření, 

 investování, 

 pojištění. 

2.1.1 Osobní účet ČS 

Účet, o kterém rozhodujete pouze vy: 

 koupíte si pouze služby, které si přejete používat; 

 neomezený přístup k vašim penězům - prostřednictvím internetu, mobilu, platební 

karty; 

 pobočky po celé České republice - více než 660 poboček; 

 výběry z bankomatů téměř na každém rohu - 1 300 bankomatů = největší síť 

bankomatů v České republice; 

 možnost slevy za vedení účtu, kterou ovlivníte pouze vy, díky Programu výhod 

České spořitelny. 

Za tuto měsíční cenu můžete získat například: 

 bezkontaktní platební kartu Visa pro rychlé platby při nákupech v obchodech u nás 

i v zahraničí; 

 přístup k účtu 24 hodin denně prostřednictvím internetu a mobilu - SERVIS 24; 

 zdarma všechny výběry hotovosti z nejširší sítě bankomatů České spořitelny; 

 zdarma založení všech trvalých plateb (platby za nájem, elektřinu nebo za mobil); 

 zdarma měsíční elektronický výpis. 

Jaké další služby se vám mohou hodit: 

 povolené přečerpání účtu – Kontokorent, 

 SMS zprávy o zůstatku účtu, 
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 vybrané platby zdarma, 

 asistenční služby, 

 pojištění před riziky: 

 cestovní pojištění, 

 úrazové pojištění, 

 pojištění platební karty, 

 pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje. 

 spořící plán. [3] 
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3 VYMEZENÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

V této kapitole se zaměřením na to, co je to marketing a marketingový výzkum. 

3.1 Marketing 

Marketing je o zákaznících. Zákazníci jsou nezbytnou složkou marketingového 

systému. Každý z nás je zákazníkem ve všech oblastech mezilidských vztahů, od vzdělání, 

zdravotní péče a fronty na poště po zlevněné letenky, i ve všech finančních transakcích, od 

koupě sušenek po nákup mobilního telefonu. 

Dnešní marketing je třeba chápat nikoli ve starém významu jako schopnost prodat – 

přesvědčit a prodat – ale v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji 

dochází až poté, co je produkt vyroben. Naopak marketing začíná dávno předtím, než má 

společnost produkt k prodeji. Marketing představuje domácí úkol, který vypracují 

manažeři, aby zjistili, jaké jsou potřeby, určili jejich rozsah a intenzitu, a rozhodli, zda se 

naskýtá zisková příležitost. Marketing pokračuje po celou dobu životnosti produktu, snaží 

se přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající tím, že vylepší vzhled a výkon produktu, 

učí se z výsledků prodeje a snaží se úspěch zopakovat. [4] 

3.2 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum můžeme definovat jako spojení firmy poskytující služby 

s trhem prostřednictvím informací. Informace jsou systematicky získávané, analyzované a 

jejich interpretace slouží jak pro řízení marketingových činností firmy, tak i pro řízení 

firmy samotné. [5] 

Marketingový výzkum může být chápán z pohledu jeho provedení, čímž je 

sestrojování dotazníků, plánování vzorků dotazovaných, metody sběru a analýzy dat, atd. – 

jinými slovy technologie postupu. [6] 

3.2.1 Pátrání po marketingových rozhodnutích 

Účelem marketingového výzkumu je pomáhat řešit a zdokonalovat marketingová 

rozhodnutí; vybírat optimální možnost nebo dokonce vytvořit program pro marketingová 

rozhodnutí. Jaké jsou skutečné marketingové problémy, které před námi stojí? V jakémkoli 
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oboru je základem pro dobré rozhodování platná informace a umění ji správně použít. To 

platí pro obchod zahrnující finančnictví, produkci a osobní oddělení, stejně jako pro 

marketing a úplně stejně pro neobchodní organizace. Jakákoliv informace potřebná nebo 

nějak přispívající marketingovému rozhodování a metody užívané k získání těchto údajů 

mohou být považovány za marketingový výzkum, ale jakožto jasná a specializovaná 

činnost je obstarávání informací o trhu obvykle nejdůležitějších záležitostí. [6] 

3.2.2 Trh a marketingový výzkum 

Marketingový výzkum může být aplikován na jakoukoliv formu trhu, kde se nákupčí 

a prodejce schází za účelem výměny a zvýšení hodnoty (zisku prodejce a spokojenosti 

nákupčího). Nicméně podle charakteru trhu existuje mnoho rozdílů v přístupu a 

technologiích ze strany výzkumníka. Kdokoli, využívající marketingový výzkum, se bude 

především zajímat o přístup potřebný pro jeho či její typ trhu a výzkumníci z povolání mají 

dokonce tendenci se specializovat v trhu, stejně jako v technologii výzkumu. Základní 

rozdělení trhů je na ty, kde spotřebitel je jednotlivec či domácnost nakupující pro své 

vlastní potřeby a uspokojení – také nazýván spotřebním trhem – a ty, kde spotřební 

jednotkou je organizace, firma, veřejný činitel nebo jiný orgán. V takových případech 

mohou jednotlivci rozhodovat za organizace, ale nejsou to (nebo alespoň neměly by to být) 

individuální a osobní potřeby, které jsou uspokojovány. [6] 

3.2.3 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 

Jedním důležitým roztříděním informací marketingového výzkumu, nehledě na druh 

trhu, je kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní výzkum se zabývá měřením trhu a 

zahrnuje oblasti, jako například velikost trhu, velikost části trhu, podíly značky, frekvence 

nákupu, míru povědomí o značce, úroveň prodeje atd. Kvantitativní údaje požadované pro 

určitou úroveň přesnosti (ačkoli ne ve všech případech jde o úroveň vysokou) a užité 

metody musejí být takové, aby cíle bylo dosaženo. Alespoň, že na spotřebních trzích je 

kvantitativní informace založena na výtahu ze vzorku průměrné populace či trhu a návrh 

výzkumu, zejména výběrové metody musí být dostatečně přesné, aby to umožnily. [6] 

Definovat kvalitativní informaci je poměrně složité, ale důraz je kladen na 

„porozumění“ spíše než na jednoduché měření – proč si reklamu A zapamatujeme lépe než 
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reklamu B (kvantitativní informace), ale jak A funguje a proč je efektivnější než B? 

Mnoho kvalitativního výzkumu se zabývá snahou vcítit se do kůže spotřebitele a 

zkoumáním toho, jaký význam přikládá produktu, značce a jiným marketingovým 

objektům. [6 

3.2.4 Proces marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum je systematická sbírka, analýza a interpretace informací 

relevantních pro marketingová rozhodnutí. Jde o proces, který můžeme vidět 

v následujícím obrázku č. 3. [6] 

 

Obr č. 3 – Proces marketingového výzkumu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Počátečním okamžikem jakéhokoliv marketingového výzkumu je definování cíle – 

čeho má práce dosáhnout? Pokud cílový plán není dostatečně vypracován – což se stává 

velice často – pak námaha vložená do projektu bude jen promrhanou energií. Cíle jsou 

vyjádřením, proč je výzkum prováděn a propojením s hledanou informací. 

Poté je zapotřebí sestavit plán, jak cíle dosáhnout a jak získat informace. To je model 

výzkumu a zahrnující aspekty zabývající se kvantitativním a kvalitativním výzkumem. 

Potřebné zdroje (zahrnující finanční stránku) a časový plán týkající se výzkumu jsou 

neméně důležité ve fázi plánování. 

Sběr dat je viditelnou částí marketingového výzkumu – dotazovatel obtěžující „jen 

pár otázkami“ časem tlačené nakupující v obchodním domě. Je také nezbytnou částí celého 
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procesu, ale bylo by chybou myslet si, že to je celý marketingový výzkum – ostatní části 

jsou také podstatné.  Pokud není naplánováno dosažení cílů průzkumu, otázky nedají 

smysluplné informace a bez odpovídající analýzy a interpretace nemohou „surová“ data 

být žádným příspěvkem pro rozhodování. Existují různé typy a technologie sběru dat a 

nejzákladnější rozdělení je mezi sekundárním (od stolu) a primárním výzkumem (v 

terénu). [6] 

Primární výzkum obyčejně zahrnuje dotazování a vytváření dotazníků pro každého 

jednotlivce či organizaci ve vzorku (alespoň při kvantitativním průzkumu), který může být 

vyčíslen v desítkách, stovkách nebo i tisících. Dotazníky a odpovědi jednotlivců se 

většinou nesetkají s velkým zájmem; je třeba provést shromáždění celého vzorku nebo 

seskupení vně vzorku. To je vyvoláno zpracováním dat. 

Po zhotovení analýzy a seskupení dat (zahrnující výsledky sekundárního průzkumu) 

je nutné provést interpretaci a prezentování srozumitelným způsobem, aby ten, kdo dělá 

rozhodnutí, mohl reagovat na dané výsledky. Fáze podávání zpráv si může vyžádat 

doporučení ohledně postupu. 

Konečným krokem celého procesu je rozhodování vycházející z výsledků výzkumu a 

reagující na ně. Příležitostně je osobou provádějící výzkum a dělající rozhodnutí tentýž 

člověk, ale častěji je tato práce prováděna pro interní nebo externí potřebu či klienty a 

existuje tedy organizační spor mezi osobou dělající výzkum a osobou využívající výsledky 

pro rozhodování. Špatná spolupráce těchto dvou funkcí může být důvodem, proč na 

překvapivě mnoho průzkumů nedostaneme žádnou odezvu a investovaný čas a peníze jsou 

promrhané. Může se zdát, že výsledky marketingového výzkumu nejsou přiměřené 

dělaným rozhodnutím; což je výsledek ubohého modelu výzkumu nebo plánování. 

Nicméně v jiných případech jsou výsledky ignorovány, jelikož neodpovídají 

předpokladům; nový produkt je evidentně vítězem, i když průzkum ukazoval na neshodu 

s potřebami trhu, servisní podpora společnosti je tak vynikající, že odhalená nespokojenost 

„musí být jen chyba vzorku“ nebo nová propagace je tak kreativní, že průzkum „prostě 

nemůže zachytit jeho jemnosti“. Ojediněle jsou tedy předtuchy a odhady lepší než tvrdá 

fakta, ale opravdu jen zřídka kdy. Pokud bylo rozhodnutí uděláno ještě před provedením 

marketingového výzkumu a nebude se v praxi měnit, proč se výzkumem vůbec zatěžovat? 

Nemá smysl provádět průzkum trhu a pak ignorovat jeho výsledky. [6] 
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4 ANALÝZA KONKURENCE NA TRHU 

V této kapitole se zaměřím na analýzu konkurence na trhu, která ohrožuje Českou 

spořitelnu, a.s. a na studentská konta jednotlivých bank. Mezi největší konkurenci patří 

Komerční banka, Československá obchodní banka a GE Money bank. 

4.1 Komerční banka 

Komerční banka, a. s., (dále také „KB“ nebo „Banka“): 

 je mateřskou společností Skupiny KB (dále také „Skupina“) a je součástí 

mezinárodní skupiny Société Generale; 

 patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a 

východní Evropy; 

 je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, 

podnikového a investičního bankovnictví; 

 je dostupná prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní 

distribuční sítě. 

Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby: 

 penzijní připojištění, 

 stavební spoření, 

 faktoring, 

 spotřebitelské úvěry, 

 pojištění. 

Služby Komerční banky v roce 2011 využívalo: 

 1,6 milionu zákazníků, 

 na 397 pobočkách, 

 prostřednictvím 693 bankomatů po celé České republice. [9] 
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4.1.1 Studentské konto G2 

Konto G2.2 je určeno: 

 mladým lidem od 15 do 19 let, 

 studentům od 20 do 30 let – pokud jsou studenty prezenčního/denního studia, 

 absolventům VŠ – pokud předloží doklad o úspěšném absolvování VŠ. 

Konto G2.2 je balíček služeb vytvořený pro potřeby mladých lidí a studentů, který nabízí: 

 běžný účet v Kč s měsíčním elektronickým výpisem, 

 mezinárodní embosovanou G2 kartu s cestovním pojištěním a 1 bezplatným 

výběrem z bankomatu v zahraničí měsíčně, 

 jakýkoli kanál přímého bankovnictví pro pohodlné spravování financí: 

o internetové bankovnictví MojeBanka, 

o mobilní bankovnictví Mobilní banka 2, 

o telefonní bankovnictví Expresní linka KB. 

 zdarma založení trvalých příkazů a povolení inkasa do 3 měsíců od otevření nového 

účtu v Kč na pobočce nebo přes Expresní linku KB (přes internetové bankovnictví 

MojeBanka je zdarma vždy). 

Navíc můžete mít díky konceptu MojeOdměny všechny výběry z bankomatů KB 

zdarma. Stačí, když budete platit svojí kartou. 

Konto G2.2 můžete mít zdarma až do 30 let. 

 mladým lidem od 15 do 19 let založíme konto G2.2 bez nutnosti předkládat 

potvrzení o studiu, 

 potvrzení o studiu předkládáte za aktuální školní rok jen v roce, kdy dovršíte 20 a 

26 let, tedy maximálně dvakrát za celou dobu vedení konta. 

Výhody konta G2.2 si můžete užívat jako student až do 30 let nebo také jako 

absolvent VŠ. Stačí předložit bance doklad o úspěšném absolvování VŠ. [10] 
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4.2 Československá obchodní banka, a. s. 

Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka v České 

republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v 

oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla 

privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí 

skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Po 

odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem 

ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská 

pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008. 

Obchodní profil ČSOB je následující: 

 ČSOB působí v retailovém bankovnictví v ČR pod dvěmi základními obchodními 

značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna; 

 poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a 

středním podnikům a korporátním a institucionálním klientům; 

 klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, finančních center 

Poštovní spořitelny a obchodních míst České pošty; 

 Poštovní spořitelna nabízí od roku 2010 svým klientům řadu moderních 

bankovních produktů pod značkou Era; 

 ČSOB nabízí současně se svými produkty a službami i ucelenou nabídku produktů 

a služeb celé skupiny ČSOB. [11] 

4.2.1 ČSOB Studentské konto 

Jedná se o konto sestavené přesně na míru mladým (ve věku 15–30 let) a jejich 

potřebám. Všechny služby v rámci konta jsou zdarma, protože na bankovní poplatky je 

ještě mnoho času. Konto si mohou založit také absolventi. 

Výhody jsou: 

 mezinárodní embosovaná platební karta MasterCard Student s neomezeným 

počtem výběrů/vkladů z/do bankomatů ČSOB v ČR, 

 kreditní karta nebo povolené přečerpání účtu až do 20 000 Kč pro studenty 

VŠ/VOŠ, 
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 zdarma všechny platby přes elektronické bankovnictví v ČR. 

Potvrzení o studiu stačí doložit e-mailem až ve 21 letech (poté už jen ve 26 letech). 

To je výhodné, chcete-li po maturitě cestovat nebo zkusit pracovat v zahraničí. 

S kontem zdarma lze získat: 

 běžný korunový účet s měsíčním zasíláním výpisů elektronicky, 

 mezinárodní embosovanou platební kartu MasterCard Student, 

 kreditní kartu a povolené přečerpání účtu až do 20 000 Kč pro přechodný 

nedostatek financí (aktuální úroková sazba), 

 ČSOB Elektronické bankovnictví k obsluze účtu z notebooku či mobilu, 

 všechny tuzemské příchozí platby a odchozí platby přes ČSOB InternetBanking 24, 

ČSOB SmartBanking nebo ČSOB Mobil 24, 

 všechny výběry/vklady z/do bankomatů ČSOB v ČR, 

 neomezený počet e-mailových zpráv o pohybech na účtu a transakcích platební 

kartou. 

Po dostudování vám studentské konto automaticky převedeme na ČSOB Aktivní 

konto, jehož vedení budete mít 1 rok zdarma. [12] 

4.3 GE Money bank 

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

která disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů v ČR a rychle roste. Své 

služby orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky. Její velkou výhodou je, že je 

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

portfolio průmyslových i finančních firem, které generují vlastní finanční aktiva. [13] 

4.3.1 Účet Genius Student 

Jedná se o běžný účet vedený v Kč určený studentům od 15 do 27 let s řadou výhod. 

Výhody jsou: 

 zřízení, vedení a zrušení účtu zdarma, 
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 potvrzení o studiu vyžadují pouze 2x za celou dobu vedení účtu (poprvé až ve 20 

letech klienta), 

 zdarma veškeré výběry z bankomatů sítě GE Money Bank, 

 zdarma měsíční elektronické výpisy (eVýpis), 

 kompletní přehled o dění na účtu prostřednictvím SMS zpráv, 

 zdarma všechny příchozí platby na účet, 

 zdarma zadávání trvalých platebních příkazů a ostatních pravidelných plateb (u 

přímého bankovnictví navíc zdarma i jejich změna a zrušení). 

Při dosažení 27 let věku klienta nebo v případě, že klient nepředloží ve 20. a 24. roku 

věku potvrzení o studiu, je účet Genius Student automaticky převeden na výhodný 

účet Genius Active se zachováním čísla účtu. 

Další služby k účtu Genius Student zdarma jsou: 

 platební karta MasterCard Standard nebo Maestro a Mastercard Internet, 

 přímé bankovnictví: Internet Banka, Telefon Banka a Mobil Banka (s možností 

dobíjení kreditu u mobilních operátorů), 

 spořicí účet a Termínovaný vklad, 

 založení a vedení kontokorentního úvěru Flexikredit až do výše 10 000 Kč (od 18 

let věku klienta). 

Podmínky získání: 

Účet Genius Student si můžete založit, jestliže jste fyzická osoba - nepodnikatel ve 

věku od 15 do 27 let a zároveň studujete řádným denním studiem na základní škole, 

odborném učilišti, střední škole, vyšší odborné škole, jazykové škole nebo vysoké škole. 

 Student, který již dovršil věk 20 let, musí předložit potvrzení školy o řádném denním 

studiu v aktuálním školním roce, které není starší 30 kalendářních dní. Jestliže je 

student mladší 20 let, potvrzení o studiu nepotřebuje a předkládá ho nejdříve ve věku 20 

let a následně až ve věku 24 let. 

 Student mladší 18 let potřebuje pro založení konta doprovod zákonného zástupce, který 

zpravidla rodným listem studenta doloží GE Money Bank, že je zákonným zástupcem 

studenta. 

http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/ucty/internet-banka/elektronicky-vypis
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 Při založení účtu je třeba složit na účet minimální vklad ve výši dle 

aktuálního úrokového lístku. 

 Pro založení účtu Genius Student musí student a případně i jeho zákonný zástupce 

předložit občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský 

průkaz, rodný list). Cizí státní příslušníci předkládají pas a druhý doklad totožnosti. [14] 

4.4 Srovnání produktů se společností Česká spořitelna 

V této kapitole porovnávám ostatní studentské účty ostatních společností se 

společností Česká spořitelna. Vybrala jsem pro srovnání studentský účet ČS Student. 

Studentům jakéhokoliv denního studia ve věku od 15 do 30 let poskytuje Č. s. účet s 

vybranými službami zdarma. 

Když studujete, neplatíte, ale dostáváte: 

 jako studenti neplatíte žádné poplatky za vedení účtu po celou dobu studia; 

 200 Kč vám připíší na účet každý rok, po předložení karty ISIC. Požádat o tento 

příspěvek můžete osobně na pobočce nebo přes internet; 

 vyberete si služby, které si přejete používat - zdarma získáte 3 služby; 

 neomezený přístup k vašim penězům - prostřednictvím internetu, mobilu, platební 

karty; 

 pobočky po celé České republice - více než 660 poboček; 

 výběry z bankomatů téměř na každém rohu - 1 300 bankomatů = největší síť v 

České republice; 

 zdarma založení všech trvalých plateb (platby za obědy, koleje nebo mobil); 

 zdarma měsíční elektronický výpis. 

Nejčastěji používané služby zdarma jsou: 

 bezkontaktní platební karta pro rychlé platby při nákupech v obchodech u nás i v 

zahraničí, pro výběry z bankomatu i placení přes internet, 

 přístup k účtu 24 hodin denně prostřednictvím internetu a mobilu - SERVIS 24, 

 všechny výběry hotovosti z nejširší sítě našich bankomatů. 
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Další služby, které se vám mohou hodit: 

 peníze na dobu studia – kontokorent, 

 různá pojištění k Osobnímu účtu. 

I studentský život přináší rizika. Chcete-li předejít případným problémům při 

cestování a v běžném životě, můžete si vybrat: cestovní pojištění, úrazové pojištění, 

pojištění karty a osobních věcí. 

Jak si účet založíte: 

Navštivte pobočku, kterou si vyberete. Přineste si s sebou: 

 studenti pod 18 let - občanský průkaz a rodný list (nutná je návštěva s rodičem), 

 studenti nad 18 let - občanský průkaz a aktuální potvrzení o studiu (max. 30 dnů 

staré u školy v ČR, max. 60 dnů staré u školy v zahraničí), 

 pošlete žádost a oni se vám ozvou a vše společně domluvíte. [15] 

4.5 Vyhodnocení studentských produktů 

Po porovnání jednotlivých studentských produktů od jednotlivých bankovních 

společností usuzuji, že jako nejvýhodnější produkt tohoto typu se jeví ČS Student od České 

spořitelny. Posuzovala jsem výběry hotovosti a vedení konta, které měly všechny 

společnosti zdarma. Česká spořitelna má navíc od ostatních společností každoroční 

připisování částky 200 Kč po předložení karty ISIC a jako jediná společnost nabízí 

bezkontaktní platební kartu pro rychlé nákupy v obchodech i v zahraničí. 
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5 MARKETINGOVÝ VÝZKUM SPOKOJENOSTI 

ZÁKAZNÍKŮ 

V této kapitole zhodnotím provedený marketingový výzkum. 

5.1 Výzkum 

Výzkum jsem provedla pomocí dotazníku, který jsem sestavila společně se 

zaměstnankyní společnosti Česká spořitelna a. s. V dotazníku jsem se zaměřila na 

spokojenost zákazníků se službami společnosti, zdokonalení produktů a zmapování 

poptávky. Oslovila jsem 130 respondentů a všichni vyplnili dotazník. Dotazník obsahuje 

25 otázek. Dotazník je anonymní a obsahuje otázky uzavřené i otevřené. Respondenty jsem 

rozdělila podle věku, vzdělání, platu a počtu obyvatel, kde bydlí. V dotazníku jsem se 

zaměřila na otázky týkající se spokojenosti zákazníků s přístupem zaměstnanců, s produkty 

a dostupností bankomatů a poboček. Další otázky byly ohledně spoření, splácení a 

využívání produktů. 

Použila jsem metody sběru dat jako osobní interview a telefonické interview. 

Respondenty jsem oslovila z různých krajů a to z Moravskoslezského, Olomouckého a 

Jihomoravského kraje. 

5.2 Rozdělení respondentů 

Respondenty jsem rozdělila dle věku, vzdělání, platu a počtu obyvatel, kde bydlí. 

Rozdělení můžeme vidět v následujících grafech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. 

 

Graf č. 1 – Věkové rozdělení (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Nejvíce respondentů patří do věkové kategorie 31 – 40 let a to 33 %, dále následuje 

věková kategorie 20 – 30 let a to 29 %, 22% respondentů jsou ve věku 41 – 50 let, věková 

kategorie 51 – 60 let je tvořena 10 % respondentů a 6 % respondentů jsou ve věku starší 

než 60 let. 

 

Graf č. 2 – Vzdělání (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nejvíce respondentů což je 44 % je vzdělání středoškolského s maturitou, 25 % 

dotazovaných dosáhli vysokoškolského vzdělání, 18 % respondentů je vyučeno bez 

maturity, 11 % má vzdělání vyšší odborné a 2 % respondentů dosáhli jen základního 

vzdělání. 

 

Graf č. 3 – Počet obyvatel (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf č. 4 – Měsíční plat (Zdroj: vlastní zpracování) 

5.3 Vyhodnocení zjištěných výsledků výzkumu  

Respondenti odpovídali na dotazník, který je uveden v příloze č. 1. V otázce č. 1 u 

dotazovaných jsem se zajímala, o kolika člennou domácnost jde. 

 

Graf č. 5 – Počet členů v domácnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výzkumu vyplývá, že ve věku 20-30 let žije člověk zatím sám a pak až když je 

starší 60 let, 2-3 členná domácnost se nejvíce objevuje u respondentů ve věku 31 – 40 let a 

20 – 30 let, 4 a více členů má nejvíce domácnost ve věku 31 – 40 let, naopak nejméně 

rodina ve věku 20 – 30 let. 

Ve 2. otázce mě zajímalo, jestli mají respondenti běžný účet tzv. účet sporožiro u 

České spořitelny. Rozdělení jsem provedla podle věku a vzdělání. 
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Graf č. 6 – Vlastnictví účtu sporožiro (Zdroj: vlastní zpracování) 

Běžný účet sporožiro vlastní většina dotazovaných. Nejvíce dotazovaných jsou 

středoškolského vzdělání, dále to jsou respondenti vysokoškolského vzdělání a nejméně 

základního vzdělání. Nejvíce respondentů, kteří vlastní běžný účet od České spořitelny 

jsou ve věku 31 – 40 let, dále to je věková kategorie 20 – 30 let a nejméně věková 

kategorie starší 60 let. 

Ve 3. otázce jsem se zaměřila, jak často respondenti navštěvují pobočky Č. s. 

 

Graf č. 7 – Četnost návštěvnosti poboček Č. s. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu č. 7 můžeme vidět, že nejvíce respondenti navštěvují pobočky podle potřeby 

a to ve všech věkových kategoriích, dále to je četnost měsíční a to nejvíce věková 

kategorie 41 – 50 let a 51 – 60 let. Denně pobočku nikdo nenavštěvuje. 

Ve 4. otázce mě zajímá, jak jsou respondenti spokojeni s přístupem zaměstnanců Č. s. 
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Graf č. 8 – Spokojenost s přístupem zaměstnanců Č. s. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výzkumu jsem zjistila, že většina respondentů je spokojena s přístupem 

zaměstnanců Č. s. Najdou se i takoví, co spokojeni nejsou, vadí jim chladný přístup 

zaměstnanců k zákazníkům a neznalost produktů, které nabízejí. Uvedené kategorie byly 

nejvíce zastoupeny, a proto jsem si je vybrala. 

V další 5. otázce jsem se zaměřila na spokojenost s nabízenými produkty Č. s. 

 

Graf č. 9 – Spokojenost s nabízenými produkty (Zdroj: vlastní zpracování) 
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věkovou kategorii, výsledky jsou zde téměř vyrovnané. Najdou se i nespokojení 
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spořitelna v současnosti nabízí. Velmi spokojeni jsou respondenti ve věku 20 – 30 let se 

vzděláním středoškolským, spíše nespokojeni jsou respondenti ve věku 51 – 60 let a starší. 

Jednotlivé kategorie jsem si vybrala z důvodu největšího zastoupení respondentů. 

6. otázka se zaměřuje na to, jestli mají respondenti svého privátního poradce. 

 

Graf č. 10 – Privátní poradce (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu můžeme vidět, že privátního poradce mají nejvíce respondenti z větších měst 

od 46 000 obyvatel a více a to díky tomu, že bydlí nejblíže pobočkám České spořitelny na 

rozdíl od menších oblastí, kde lidé musí na svoji pobočku dojíždět z daleka. Svého 

privátního poradce nemají respondenti z menších oblastí od 1 000 po 45 000 obyvatel. 

Kritérium srovnání podle počtu obyvatel jsem si vybrala, protože respondenti z větších 

měst budou mít pravděpodobněji svého privátního poradce. 

V otázce č. 7 se dotazuji respondentů, jak jsou spokojeni se svými privátními 

poradci. 
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Graf č. 11 – Spokojenost se svým poradcem (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výzkumu vyšlo, že spokojena je většina respondentů a to ve všech oblastech. Našlo 

se však pár jedinců, spíše z větších měst, co spokojeni nebyli a přemýšlí o změně svého 

poradce. 

V další otázce č. 8 jsem se ptala respondentů na spokojenost s dostupností 

bankomatů a poboček. 

 

Graf č. 12 – Spokojenost s dostupností bankomatů, poboček (Zdroj: vlastní zpracování) 
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proto, abych zjistila, jak je spokojena mladší věková kategorie z větších měst a starší 

věková kategorie z menších oblastí. 

V další otázce č. 9 jsem se zaměřila na pracovní dobu poboček. 

 

Graf č. 13 – Pracovní doba poboček (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výzkumu vyšlo, že pracovní doba poboček respondentům vyhovuje. Kategorii 20 – 

30 let a 31 – 40 let s 30 000 až 60 000 obyvateli vyhovuje pracovní doba poboček. Takové 

rozdělení jsem zvolila, protože se jednalo o nejčastější kombinaci.  

Otázka č. 10 je zaměřena na využívání servisu 24. 

 

Graf č. 14 – Využívání servisu 24 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na otázku, jestli respondenti využívají servis 24, odpověděla většina ano a to spíše 
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nevyužívají a raději si navštíví pobočku osobně. Věkové rozdělení jsem si vybrala, protože 

je to nejvhodnější kritérium pro objektivní hodnocení.  

Otázka č. 11 se týká servisu 24 a jeho dvou možných variant. 

 

Graf č. 15 – Servis 24 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Internetové bankovnictví využívají spíše respondenti ve věku 20 – 30 let a 31 – 40 

let. Telefonní bankovnictví je využíváno podstatně v menší míře.  

Otázka č. 11 se týká měsíčního odkladu peněz na spoření. 

 

Graf č. 16 – Měsíční odklad peněz na spoření (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výzkumu jsem zjistila, že respondenti s platem do 20 000 Kč si nejvíce spoří 1 000 

– 2 000 Kč. Respondenti s platem 31 000 – 40 000 Kč odkládají částku vyšší a to 2 000 – 

3 000 Kč. Nejvyšší částku 4 000 Kč odkládají respondenti s výdělky nad 50 000 Kč. 
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Hodnocení podle měsíčního platu jsem si vybrala proto, že čím vyšší je příjem, tím je větší 

možnost odkládat vyšší částku na spoření. 

Otázka č. 12 se zabývá spořícími produkty, které zákazníci využívají. 

 

Graf č. 17 – Spořící produkty (Zdroj: vlastní zpracování) 

Graf č. 17 ukazuje, že nejvíce se využívá penzijní připojištění a stavební spoření. 

Respondenti s platem do 20 000 Kč spíše využívají stavební spoření. Penzijní připojištění 

využívá nejvíce příjmová skupina 31 000 – 40 000 Kč. Investiční spoření patří mezi 

rizikovější formu spoření a využívají ji vyšší příjmové skupiny zejména nad 40 000 Kč. 

U otázky č. 13 mě zajímalo ideální měsíční spoření bez ohledu na jejich současný 

příjem. 

 

Graf č. 18 – Ideální měsíční spoření (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Podle respondentů ve věku 20 – 30 let s platem do 20 000 Kč je ideální si spořit 

3 000 – 6 000 Kč, pro respondenty ve věku 31 – 40 let s platem 41 000 – 50 000 Kč by 

bylo ideální spořit 6 000 – 9 000 Kč, respondenti ve věku 41 – 50 let s platem 31 000 – 

40 000 Kč vidí ideální spoření v částce 3 000 – 6 000 Kč a pro respondenty ve věku 51 – 

60 let s platem více než 50 000 Kč je ideální si spořit více než 9 000 Kč. Skupinu 

respondentů starší 60 - ti let jsem nezahrnula, jelikož už si tolik nespoří. Kategorie podle 

věku a měsíčního platu jsem si zvolila proto, že se staly nejčastějšími. 

Otázka č. 14 se týká dluhů a to přesně toho, kolik respondenti splácí měsíčně na dluzích. 

 

Graf č. 19 – Měsíční splátka dluhu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Graf č. 19 ukazuje, že respondenti s platem do 20 000 Kč ve věku 20 – 30 let dluh 

nesplácí, a nebo splácí jen částku 1 000 – 5 000 Kč, respondenti s platem 21 000 – 30 000 

Kč ve věku 20 – 30 let splácí dluh 1 000 – 10 000 Kč, respondenti s platem 31 000 – 

40 000 Kč ve věku 41 – 50 let splácí dluh 5 000 – 15 000 Kč, respondenti ve věku 31 – 40 

let s platem 41 000 – 50 000 Kč splácí nejčastěji nad 5 000 Kč. Respondenti s měsíčním 

platem více než 50 000 Kč ve věku 51 – 60 let splácí dluh od 15 000 Kč až do více než 

20 000 Kč. 
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V otázce č. 15 se dotazuji těch, co splácí dluhy a také o jaký typ dluhu se jedná. 

 

Graf č. 20 – Splácení dluhu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výzkumu vyplynulo, že respondenti nejvíce splácí úvěry ze stavebního spoření a 

hypotéky. Respondenti ve věku 20 – 30 let s platem do 20 000 Kč nesplácí, dále splácí 

kreditní karty, zboží, hotovostní úvěry, úvěry ze stavebního spoření, ale i hypotéky. 

Respondenti ve věku 20 – 30 let s platem 21 000 – 30 000 Kč splácí kontokorenty, 

hotovostní úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Respondenti ve věku 41 – 50 let s platem 

31 000 – 40 000 Kč splácí kontokorenty a úvěry ze stavebního spoření, dále věková 

kategorie 31 – 40 let s platem 41 000 – 50 000 Kč splácí zboží, úvěry ze stavebního 

spoření a hypotéky a poslední věková skupina 51 – 60 let s větším platem než 50 000 Kč 

nesplácí, dále splácí úvěry ze stavebního spoření a hypotéky. 

V otázce č. 16 se dotazuji splácejících, jaká je ideální měsíční splátka dluhu. 
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Graf č. 21 – Ideální měsíční splácení dluhu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pro respondenty ve věku 20 – 30 let s platem do 20 000 Kč je ideální nesplácet nic, 

dále je ideální nejvíce splácet do 1 000 Kč, maximální hranice dluhů je do 10 000 Kč. 

Respondenti ve věku 20 – 30 let s platem do 30 000 Kč si myslí, že je ideální nesplácet nic. 

V případě nutnosti půjčky je maximální hranice splácení do 10 000 Kč. Pro respondenty ve 

věku 41 – 50 let s platem do 40 000 Kč je ideální nesplácet nic, maximálně do 10 000 Kč. 

Respondenti ve věku 31 – 40 let s platem do 50 000 Kč jsou toho názoru, že je ideální 

nesplácet částku žádnou nebo maximální 10 000 Kč a pro respondenty ve věku 51 – 60 let 

s platem více než 50 000 Kč je ideální splácet do 5 000 až 10 000 Kč. Pro nikoho z 

dotazovaných není ideální splácet částku větší než 10 000 Kč. 

V otázce č. 17 se dotazuji respondentů na využívání úrazového pojištění. 

 

Graf č. 22 – Využívání úrazového pojištění (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z grafu vyšlo, že respondenti úrazové pojištění spíše nevyužívají. Nejčastěji jej 

využívají středoškolsky vzdělaní a vyučeni bez maturity ve věku 20 – 30 let a 41 – 50 let. 

Hodnocení dle zvolených kategorií se stalo nejčetnější. 

V otázce č. 18 se dotazuji na využívání pojištění majetku. 

 

Graf č. 23 – Využívání pojištění majetku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu č. 23 můžeme vyčíst, že většina respondentů využívá pojištění majetku. 

V otázce č. 19 jsem se respondentů dotazovala na návrhy pro vylepšení Č. s. 

 

Graf č. 24 – Návrhy na vylepšení pro Č. s. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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V otázce č. 20 jsem se respondentů dotazovala, zda by Č. s. doporučili svým 

známým. 

 

Graf č. 25 – Doporučení Č. s. známým (Zdroj: vlastní zpracování) 

Graf č. 25 nám ukazuje, že většina respondentů by doporučila Českou spořitelnu 

svým známým. 
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5.4 Zhodnocení 

V dotazníku jsem se zaměřila na spokojenost zákazníků společnosti Česká spořitelna 

a. s. Ptala jsem se respondentů na otázky typu návštěvnosti poboček, spokojenosti 

s přístupem zaměstnanců, s nabízenými produkty. Dále jsem se respondentů ptala na 

privátního poradce, dostupnost bankomatů a poboček, a jestli respondentům vyhovuje 

pracovní doba poboček. 

V dalších otázkách jsem se zaměřila na spoření, kolik si respondenti měsíčně 

odkládají, které spořící produkty využívají a kolik by bylo ideální si měsíčně spořit. Dále 

jsem se zaměřila na dluhy, kolik měsíčně splácí, co splácí a kolik by bylo ideální splácet. 

Poslední otázky se týkají úrazového pojištění, pojištění majetku a zajímalo mě, jaké 

mají zákazníci Č. s. návrhy na vylepšení pro Českou spořitelnu a jestli by Č. s. doporučili 

svým známým. 

Nejvíce domácností má 2 – 3 členy, to znamená, že jde nejčastěji o 2 rodiče a jedno 

dítě, dále to jsou domácnosti se 4 a více členy. Většinou to jsou respondenti ve věku 31 – 

40 let. U mladší generace ve věku 20 – 30 let se jedná většinou o 1 člena a u starší 

generace jde také pouze o 1 člena nebo 2 -3 členy. Skoro všichni respondenti, kteří 

vyplňovali dotazník, vlastní běžný účet sporožiro. Pobočky Č. s. navštěvují respondenti 

nejvíce podle potřeby, to znamená, když něco potřebují vyřídit, např. když potřebují zadat 

trvalý příkaz nebo vložit hotovost na účet. S přístupem zaměstnanců Č. s. jsou respondenti 

spíše velmi spokojeni, málo z nich je nespokojeno. Respondenti si pochvalují vstřícnost, 

ochotu, odbornost a dobré vystupování. S nabízenými produkty jsou respondenti velmi 

spokojeni a spokojeni. Česká spořitelna má velké množství produktů od běžného účtu, 

spoření až po hypotéky a to respondentům také vyhovuje. Většina respondentů má svého 

privátního poradce a jsou s jeho službami spokojeni. To znamená, že kdykoliv potřebují 

navštívit pobočku nebo něco prokonzultovat, mohou svého poradce kontaktovat a domluvit 

si schůzku přímo u něho. Respondenti jsou velmi spokojeni, ale i nespokojeni 

s dostupností bankomatů. Nespokojeni jsou ti, kteří bydlí v oblasti do 30 000 obyvatel, kde 

je méně bankomatů a poboček. Respondentům spíše vyhovuje pracovní doba poboček, 

nevyhovuje těm, kteří bydlí v oblastech s menším počtem obyvatel, ale i s více než 60 000 

obyvateli, jelikož je většinou otevírací doba v některé dny jen do 16:00 a to je hodně 
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zákazníků ještě v práci a nemohou se na pobočku dostavit. Respondenti spíše využívají 

Servis 24 a nejvíce internetové bankovnictví, jiní využívají telefonní bankovnictví. Někteří 

z respondentů upřednostňují Servis 24 před samotným navštívením pobočky Č. s. Co se 

týče spoření a jeho měsíčního odkladu tak si respondenti často spoří. Nejvíce si spoří 1 000 

– 2 000 Kč měsíčně a to s platem do 20 000 Kč, potom následuje měsíční spoření 1 – 1 000 

Kč, respondenti s platem vyšším od 31 000 Kč si spoří 2 000 – 3 000 Kč. Respondenti 

nejvíce využívají penzijní připojištění, stavební spoření a spořicí účet, nejméně se využívá 

investiční spoření, toho využívají respondenti s vyšším platem nad 31 000 Kč. Podle 

dotazovaných respondentů, které jsem oslovila, je podle nich ideální měsíční spoření 3 000 

– 6 000 Kč, dále to je částka 6 000 – 9 000 Kč. Bohužel jejich měsíční plat jim nedovoluje 

si tolik odkládat na spoření. Respondenti nejvíce měsíčně splácí na dluzích s měsíčním 

platem do 20 000 Kč částku 1 000 – 5 000 Kč, dále splácí 5 000 – 10 000 Kč, nejvyšší dluh 

mají 15 000 – 20 000 Kč a splácí nejvíce úvěry ze stavebního spoření a hypotéky. Mladší 

generace s platem do 20 000 Kč nesplácí anebo splácí hypotéky. Ideální je podle 

respondentů nesplácet a maximální částka splácení je do 10 000 Kč. Respondenti spíše 

nevyužívají úrazové pojištění, využívají ho jen ti, kteří mají rizikové povolání nebo dělají 

rizikový sport. Každý kdo má svůj byt či dům využívá pojištění majetku, ale najdou se i ti, 

co riskují a pojištění majetku nemají. Respondenti v otázce ohledně vylepšení pro Č. s. 

měli otevřenou odpověď a tak jsem vybrala nejčastější odpovědi. Respondenti navrhli 

snížení poplatků, výhodnější úrokové sazby a levnější zahraniční platby. Většina 

dotazovaných by doporučila Českou spořitelnu svým známým. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Výzkum ukázal, že většina respondentů vlastní běžný účet sporožiro. V dnešní době 

mnoho zákazníků navštěvuje pobočky pouze podle potřeby a využívá spíše internetové 

bankovnictví, kde si nastavují svůj účet z pohodlí domova. Proto je potřeba, aby 

nedocházelo k  výpadkům služeb a je nutno zajistit, aby se o bankovnictví starali IT 

pracovníci. Většina respondentů je spokojena s přístupem zaměstnanců na pobočkách Č. s. 

Respondenti jsou spokojeni s nabízenými produkty, ale v současné době přichází na trh 

mnoho nových menších bank, které své nové klienty lákají na výhodné produkty a úrokové 

sazby. Z toho důvodu by bylo vhodné pro stávající zákazníky sjednat výhodnější 

podmínky a bonusové programy. Z výzkumu je patrné, že respondenti jsou spokojeni se 

svým privátním poradcem a komunikace s nimi je bezproblémová. Pro Českou spořitelnu 

bych navrhla instalaci bankomatů také do menších odlehlých obcí. Pro zákazníky bych 

zavedla bonusy, např. když si vloží větší částku na spořící produkty, proto aby více 

zhodnotili své peníze. Po skončení smlouvy o stavebním spoření bych navrhovala při 

prodloužení stávající smlouvy nabídnout zvýhodněnou úrokovou sazbu o 1 %. Z průzkumu 

je patrné, že častější formou půjčení finančních prostředků na bydlení je úvěr ze stavebního 

spoření oproti klasickému úvěru, protože úvěr ze stavebního spoření nabízí většinou 

výhodnější úrokové sazby. Česká spořitelna by se měla více zaměřit na propagaci 

úrazového pojištění, protože úrazové pojištění respondenti spíše nevyužívají. U pojištění 

majetku bych zavedla, že v případě v období 10 let, kdy se neuskutečnila pojistná událost, 

zvýhodnění nebo slevu při měsíční platbě pojištění. 

Respondenti navrhli, aby Česká spořitelna snížila poplatky, zavedla výhodnější 

úrokové sazby a umožnila levnější zahraniční platby. Českou spořitelnu by doporučila 

většina respondentů svým známým. 

Česká spořitelna by se měla nejvíce zaměřit na věkovou kategorii 20 – 30 let, 

protože většinou jde o zakládající se rodiny, které často nemají dostatek vlastních 

finančních prostředků pro nové bydlení a zároveň patří do kategorie, u které se dá 

předpokládat, že bude mít zájem o pojištění majetku, případně úrazové pojištění. 
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7 ZÁVĚR 

Téma mé diplomové práce jsem si vybrala, protože je mi velmi blízké a měl by se o 

něj zajímat každý z nás. V době celosvětové ekonomické krize je velmi těžké najít si 

takové zaměstnání, které by nám zajistilo dostatek finančních prostředků, aniž bychom 

museli využít úvěrových produktů, zejména pro pořízení vlastního bydlení. Rovněž je 

třeba předpokládat, že vzhledem k stále rostoucímu počtu obyvatel v důchodovém věku 

bude částka důchodu vyplácená státem klesat. Proto je třeba již nyní spořit na penzijní 

připojištění a tím si zajistit plnohodnotné stáří. 

V první části jsem se zaměřila na uvedení společnosti Česká spořitelna, představila 

jsem její strategii a produkty, které zákazníci využívají. Dále jsem se zaměřila na 

konkurenci a to přesně na studentská konta různých bank. Vybrala jsem si Komerční 

banku, ČSOB a GE Money bank. 

V praktické části jsem provedla marketingový výzkum, který jsem uskutečnila 

pomocí dotazníků. Jako nejlepší forma se mi opět ověřilo osobní dotazování, kdy jsem 

měla možnost přímo s respondenty probrat typy otázek a vysvětlit co potřebují. Výzkum 

ukázal, že většina respondentů je spokojena s produkty, pobočkami, bankomaty, ale i 

privátními poradci. 

Česká spořitelna patří mezi největší poskytovatele bankovních produktů na trhu 

České republiky. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Dotazník společnosti Česká spořitelna, a. s. 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Jmenuji se Kamila Hálová, studuji 

Vysokou školu báňskou v Ostravě a jako diplomovou práci jsem si zvolila marketingový 

výzkum ve společnosti Česká spořitelna, a. s. Mým cílem je určení Vaší spokojenosti a 

zkvalitnění služeb společnosti. 

1. Kolika členná domácnost jste? 

 1 člen 

 2 – 3 členy 

 4 a více členů 

2. Máte běžný účet (sporožiro)? 

 ano 

 ne 

3. Jak často navštěvujete pobočky Č. s. ? 

 denně 

 týdně 

 měsíčně 

 podle potřeby 

4. Jste spokojeni s přístupem zaměstnanců Č. s. ? 

 velmi spokojen 

 spokojen 

 nespokojen 

5. Jak jste spokojeni s nabízenými produkty? 

 velmi spokojen 

 spokojen 

 nespokojen 

6. Máte svého privátního poradce? 

 ano 

 ne 

7. Pokud ano, jste spokojeni se svým poradcem? 
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 ano 

 ne 

8. Jste spokojeni s dostupností bankomatů, poboček? 

 jsem velmi spokojen 

 jsem spokojen 

 jsem nespokojen 

9. Vyhovuje Vám pracovní doba poboček Č. s. ? 

 vyhovuje 

 nevyhovuje 

10. Využíváte servis 24? 

 ano 

 ne 

11.  Pokud jste u otázky č. 11 odpověděli ano, tak jaký způsob? 

 internetové bankovnictví 

 telefonní bankovnictví 

12. Kolik si měsíčně odkládáte peněz na spoření? 

 nespořím 

 1 – 1 000 Kč 

 1 000 – 2 000 Kč 

 2 000 – 3 000 Kč 

 3 000 – 4 000 Kč 

 4 000 Kč a více 

13. Které spořící produkty využíváte? 

 u Č. s. Jiné 

 žádné 

 spořící účet 

 penzijní připojištění 

 stavební spoření 

 investiční spoření 

 jiné 

14. Kolik by měsíčně podle Vás bylo ideální si spořit? 
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 1 000 – 3 000 Kč 

 3 000 – 6 000 Kč 

 6 000 – 9 000 Kč 

 více 

15. Kolik měsíčně splácíte na dluzích? 

 nesplácím 

 1 000 – 5 000 Kč 

 5 000 – 10 000 Kč 

 10 000 – 15 000 Kč 

 15 000 – 20 000 Kč 

 více 

16. Co splácíte? 

 nic 

 kreditní karty 

 zboží 

 kontokorent 

 hotovostní úvěry 

 úvěry ze stavebního spoření 

 hypotéky 

 jiné 

17. Kolik by podle Vás bylo ideální splácet na dluzích? 

 nic 

 do 1 000 Kč 

 do 5 000 Kč 

 do 10 000 Kč 

 nad 10 000 Kč 

18. Myslíte na to, co se Vám může stát? Využíváte životní úrazové pojištění? 

 ano 

 ne 

19. Myslíte na svůj majetek? Využíváte pojištění majetku? 

 ano 
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 ne 

20.  Co byste vylepšili? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………….. 

21. Doporučili byste svým známým Českou spořitelnu? 

 ano 

 ne 

22. Do jaké věkové kategorie patříte: 

 20 – 30 let 

 30 – 40 let 

 40 – 50 let 

 50 – 60 let 

 starší 

23. Jakého vzdělání jste dosáhli: 

 základní 

 vyučen bez maturity 

 středoškolské s maturitou 

 vyšší odborné 

 vysokoškolské 

24. Váš plat: 

 do 20 000 Kč 

 20 000 - 30 000 Kč 

 30 000 – 40 000 Kč 

 40 000 – 50 000 Kč 

 Více 

25. Počet obyvatel, kde bydlíte: 

 do 1 000 

 1 000 – 15 000 obyvatel 
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 15000 – 30 000 obyvatel 

 30 000 – 45 000 obyvatel 

 45 000 – 60 000 obyvatel 

 více 

Děkuji Vám za Váš čas a vyplnění dotazníku. 


