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Úvodní slovo

Vážení obchodní přátelé,
když jsme před více než rokem zvažovali, zda podpořit a propůjčit své jméno nově se rodícímu
projektu, který si vzal za svůj ambiciózní cíl komplexní rating bank v České republice, věřili jsme,
že tento projekt bude mít přidanou hodnotu pro klienty. Dnes, rok po „ostrém“ fungování OVB
Vstřícné banky jsem rád, že mohu říci, že se podařilo projekt velmi dobře rozjet a projekt je
úspěšný – OVB Vstřícná banka má po roce velmi dobré jméno.
OVB šla do projektu Vstřícné banky s jednoznačným cílem – zvýšit informovanost našich klientů
o bankách, jejich produktech a obecně o celém bankovním prostředí v České republice. Odpovídá to naší strategii společenské odpovědnosti a navazuje, nebo možná spíše spolupodílí se
na dalších projektech, které iniciujeme ve snaze zvýšit finanční gramotnost v České republice.
První ročník jednoznačně prokázal, že takto nastavené hodnocení je z hlediska zajímavosti,
přitažlivosti a informační hodnoty mnohem účinnější, než typické vzdělávací akce či publikace.
Předpokladem pro to, aby se člověk spontánně vzdělával a zajímal se o důležité informace kolem sebe, jako jsou bankovnictví a bankovní
služby, je i prvek zábavy a určitého napětí. Možnost aktivně se zapojit. To vše OVB Vstřícná banka splňuje, proto úspěch již prvního ročníku
a proto má tak dobré předpoklady na svém vývoji ještě dále pracovat.
Ačkoli se může zdát, že prvotním posláním OVB Vstřícné banky je pouze hodnocení bank, je její velkou přidanou hodnotou právě přitahování pozornosti k celému bankovnímu trhu. Pomáhá zvyšovat zájem o tuto problematiku nejen mezi novináři, ale především u široké veřejnosti
a to jednoduchým a srozumitelným způsobem. Nakonec je přínosem pro všechny, nejen pro širokou veřejnost, ale také pro banky, které
nově zvolený přístup oceňují.
Jedním z prvků, které OVB Vstřícnou banku zásadně odlišují od jiných „podobných“ projektů je vývoj indexů vstřícnosti bank. Cílem není
vytvářet pořadí, ale sledovat trendy a zachycovat je pro klienty, a vlastně i pro banky samé. Pro ně je to velmi důležitá zpětná vazba jejich
působení na trhu. Právě vývoj indexů vstřícnosti je skutečnou jedinečnou a výjimečnou přidanou hodnotou, která nebyla, a ani nemohla být
v prvních čtvrtletích vidět. S jedním či dvěma výsledky trend nezachytíte. Museli jsme prostě počkat až na výsledky za celý rok, které jsou již
více vypovídající. Jsem rád, že se nyní jedinečnost hodnocení projevila, ostatně všimla si toho i média a myslím, že také široká veřejnost.
OVB Vstřícná banka dosáhla po prvním roce svého života dobrých výsledků, ve sportovní terminologii by se řeklo, že se jí podařilo dosáhnout na dobrou metu. Jsme ale přesto stále na začátku. Celý projekt, má-li být stejně úspěšný i v dalších letech, se musí stále vyvíjet
a přinášet nové .

Michal Knapp, předseda představenstva
a generální ředitel společnosti OVB Allfinanz, a.s.
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Úvodní slovo

Jsem rád, že vám mohu představit tuto první výroční zprávu unikátního projektu prvního klientského ratingu bank v ČR. Přestože projekt v roce 2010 slavil první rok své existence, podařilo se
mu nesmazatelně zapsat do povědomí veřejnosti, zástupců médií i bank samotných.
Velmi si cením toho, že se nám podařilo spustit hodnocení bank, které je unikátní svojí otevřeností a transparentností. Domnívám se, že projekt OVB Vstřícná banka je tak nejprůhlednějším
hodnocením bank v České republice. Tato průhlednost hodnocení přitom není na úkor odbornosti. Naopak, je třeba ocenit profesionalitu hodnocení i jeho komplexnost. O kvalitě hodnocení
a jeho přínosu pro klienty svědčí i velký zájem médií. Každé čtvrtletí tak mohou klienti bank nalézt
výsledky aktuálního čtvrtletního hodnocení v téměř všech významných médiích na našem trhu.
Jsem také rád, že si našeho hodnocení váží i ty, kterých se týká, tedy naše banky. Výsledky hodnocení tak vítězné banky téměř bez výjimky použily ve svých kampaních a se svým úspěchem
se řádně pochlubily.
V průběhu času jsme také veřejnosti přinesli nevšední novinku spojenou s hodnocením a to index vstřícnosti bank, který velmi přehledně přináší základní informace o vývoji vstřícnosti bank ve vztahu ke klientům. Tím se nám podařilo
dále zvýšit unikátnost hodnocení OVB Vstřícné banky.
Budu se i nadále snažit o to, abychom nastoupený směr vývoje tohoto projektu, otevřenosti a profesionality hodnocení bank, udrželi a ještě
více jej prohloubili a postupně doplňovali o další zajímavé prvky. Kvalitní informace, přehled a orientace v bankovním světě, jsou v dnešní
době důležité veličiny, kterými přispíváme k dalšímu vzdělávání bankovních klientů v České republice.
Patrik Nacher,
organizátor a majitel serverů www.vstricnabanka.cz
a www.bankovnipoplatky.com
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Celoroční rating bank a jejich služeb
OVB VSTŘÍCNÁ BANKA
Organizátor:

www.bankovnipoplatky.com

Platforma:

www.vstricnabanka.cz

Generální partner:

OVB Allfinanz, a.s.

Partneři:

SPŽ ČR a BIVŠ

Záštita:

Hospodářská komora ČR

Hlavní mediální partner:

Deník a www.denik.cz

Mediální partneři:

www.kurzy.cz, Týdeník EURO

Popis:

Hodnocení bank z klientského pohledu (standard kvality)

Kategorie:

Retailové banky v ČR

Cíle:

• Hodnocení vstřícnosti bank milým a záživným způsobem, možný pozitivní vliv na trh.
• Rating bank vzniklý na základě komplexního a objektivního hodnocení.
• Informování

veřejnosti i samotných bank o jejich postavení „na trhu“ ve všech důležitých oblastech (bankovní poplatky, kvalita produktů a služeb, image banky).
• Popularizace bankovního sektoru u veřejnosti – reakce na finanční krizi a změnu v bankovním světě.
• Návrat

k atmosféře první republiky – zodpovědné podnikání, dlouhodobost, perspektiva pro klienty, kvalitní služby, heslo v praxi: „náš zákazník – náš pán“.
• Vyvolání zájmu kontrastem – zjemnění vážného tématu peníze.
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I. Stručný popis a principy hodnocení
Hodnocené banky (12 x):
Citibank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, GE Money Bank, Komerční banka, mBank, LBBW Bank, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank,
UniCredit Bank, Volksbank CZ

Základní popis hodnocení:
Základní tři kritéria hodnocení – bankovní poplatky (nízké poplatky, průhledné ceny) / produkty a služby banky (kvalitní služby, široká škála
produktů) / image banky (působení navenek, komunikace s klienty).
Každé kritérium hodnotí odlišná skupina hodnotitelů dle logiky a smyslu hodnocení. Bankovní poplatky – organizátor (www.bankovnipoplatky.com), produkty a služby banky – odborná porota, image banky – zaregistrovaní návštěvníci (veřejnost).
Měření kvality a vstřícnosti bank (tzv. proklienstký přístup) – udílení poplatkožrouta za kvalitu, za zlepšení, za přínos. Nový systém hodnocení
kombinující hlas veřejnosti, odborné poroty a objektivního zkoumání výše poplatků.

Rozdíly ve srovnání s konkurenčními anketami:
Nevytváření pořadí, žádné stupně vítězů.
Celoroční hodnocení, nikoliv jednorázová akce. Hodnocení se bude vyvíjet v čase a banky mohou na negativní či pozitivní trendy okamžitě
reagovat změnou své politiky.
Poplatkožrout – zábava, akce, zapamatovatelnost, důvěryhodnost, známost maskota (jasná a hmatatelná vizualizace, široké možnosti
využití práce s maskotem v médiích a v reálu).
Průhlednost a objektivnost hodnocení – hodnocení se nezaměřuje pouze na jednu metodu a není postaveno na jedné skupině hodnotících. Kombinuje se zde hlasování poroty, veřejnosti a objektivní testování bank. Hlasování veřejnosti je navíc více chráněno proti ovlivňování
procesem registrace. Nejde tedy ani o prosté hlasování lidí, ale ani o hodnocení VIP poroty.
Originalita a komplexnost – jasným a srozumitelným způsobem se hodnotí banky v několika kritériích. Hodnotící systém kombinuje hodnocení všech nejdůležitějších složek práce a prezentace bank.
Popularizace bankovního sektoru u veřejnosti – smyslem není pouze hodnotit, ale také zvýšit zájem o bankovní problematiku u veřejnosti.
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II. Kritéria a způsob hodnocení
Kritéria

Hodnotí

1) bankovní poplatky (váha v indexu – 0,75)

www.bankovnipoplatky.com

2) produkty a služby banky (váha v indexu – 1,75)

odborná porota

3 )image banky (váha v indexu – 0,5)

zaregistrovaní návštěvníci

Škála hodnocení
Bude měřítkem pro zlepšení či zhoršení kondice jednotlivých bank a očekávání do budoucna. Hodnocení (rating) bude brát v úvahu všechny
stupně a metody hodnocení.

Poplatkožrout 10 úrovní (stupnice od 1 do 10). Na webu navíc u každého číselného hodnocení budou tři varianty doprovodného
značení (důležité pro mezidobí):
+

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zlepšovat

–

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zhoršovat

bez znaménka

hodnocení zůstane i po nejbližším vyhlášení pravděpodobně stejné

10 %

k.o. (není co zhoršit)

20 %

proboha / ježkovi voči (tragická)

30 %

bohužel / nic moc (špatná)

40 %

sakra / je to bída (podprůměrná)

50 %

ach jo (průměrná)

60 %

ale jo (přijatelná)

70 %

yeah (dobrá)

80 %

ok (výborná)

90 %

hmm / je to hustý (výjimečná)

100 %
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wow (není co zlepšit)

Hodnotitelé:
Každá kategorie hodnotitelů hodnotí banky v jednom ze tří základních parametrů. Objektivnost zajišťuje odlišný systém hodnocení u každé z nich. Víceúrovňové hodnocení je nastaveno v rámci zachování co největší objektivity a relevantnosti výsledků.
1. SERVER WWW.BANKOVNIPOPLATKY.COM (hodnotí bankovní poplatky)
Na základě letitých zkušeností bude server www.bankovnipoplatky.com hodnotit jednotlivé banky v pravidelných měsíčních cyklech z hlediska výše bankovních poplatků, srozumitelnosti sazebníků a obecně z pohledu jejich poplatkové politiky.
2. ODBORNÁ POROTA (hodnotí produkty a služby banky)
Členové odborné poroty budou pravidelně, minimálně jednou za čtvrtletí, hodnotit banky z hlediska škály produktů a kvality bankovních služeb a to jak z pohledu současného, tak i výhledu do budoucna. Názory odborné poroty a jednotlivé argumenty budou zveřejněny na webu
u jednotlivých bank.
Členové odborné poroty v roce 2010:
Dalibor Chvátal

(Měšec.cz, šéfredaktor)

Miroslav Zeman

(www.poplatkozrout.cz)

František Pavelka

(BIVŠ, vedoucí katedry finančních obchodů)

Karel Kopeček

(ředitel divize MultiMedia VLP, generální mediální partner Deník)

Eva Poláchová	(zástupce generálního partnera, ředitelka Akademie vzdělání a Analytického centra)
Bedřich Danda

(předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR)

Pavla Hřebíčková

(zástupce mediálního partnera Kurzy.cz)

Otakar Schlossberger (bývalý Finanční arbitr ČR)
Helena Kadlecová

(Scott & Rose)

Ing. Jan Brázda

(zastupuje Czech CFA Society)

Martina Hedvičáková

(Univerzita Hradec Králové)

3. ZAREGISTROVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI WEBU (hodnotí image banky)
Na základě celoročního zveřejňování proklientských aktivit bank budou moci klienti, kteří se zaregistrují, hodnotit jednotlivé banky. Prezentace produktů, nových služeb a veškeré tiskové zprávy budou banky posílat na web www.vstricnabanka.cz.
Na homepage bude mít každá zúčastněná banka svoji postavičku poplatkožrouta se svým logem. Zaregistrovaní návštěvníci webu budou
moci on-line hodnotit banky, jak na ně působí. Hodnocení bude probíhat dotazníkovou formou u každé banky zvlášť.
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Organizátor a generální partner projektu
Bankovnipoplatky.com – organizátor projektu
Ing. Patrik Nacher, majitel serveru
Server www.bankovnipoplatky.com má tři základní cíle: zvýšit informovanost bankovních klientů, přispět
ke kultivaci vztahu mezi bankou a klientem a snížit bankovní poplatky. Stránky jsou tvořeny kultivovanou
formou, mají informovat a vyvolat odbornou i laickou diskusi. Nejde o primitivní a destruktivní kritiku.
Pokud opravdu platí, že banky chtějí naslouchat svým klientům, Bankovnipoplatky.com nabízejí svůj prostor
jako nezávislé a objektivní fórum. Maskotem portálu je POPLATKOŽROUT.
Server Bankovnipoplatky.com vznikl na podzim 2005, jako protest proti alarmující situaci v oblasti bankovních
poplatků. Web se na počátku věnoval pouze petici proti poplatkové politice našich bank. V průběhu následujících měsíců se na základě velkého zájmu veřejnosti a médií rozšířil. Lidé si mezi sebou začali hromadně
vyměňovat své „bankovní“ zkušenosti a doporučení.
Záměrem webu bylo upozornit na nepřijatelné chování bank, již vlastněných zahraničním kapitálem, které v ČR zavádějí poplatky, jež v zemích, kde sídlí mateřské společnosti, buď vůbec neexistují, nebo jsou
mnohem nižší. Základním cílem portálu je vyvinout tlak na banky, ale i na klienty, který by vedl ke snižování
bankovních poplatků.

OVB Allfinanz, a. s. – generální partner
Tradice, profesionalita, silné zázemí a důraz na kvalitu
Společnost OVB je přední poradenskou společností v oblasti finančních služeb v Evropě již od roku 1970.
V současnosti působí ve 14 zemích Evropy a stará se o více než 2,8 milionu privátních i korporátních klientů.
Poskytuje profesionální finanční služby, které umožňují zvýšení životní úrovně širokému spektru lidí. Klade
přitom důraz na individuální přístup, který je základem pro budování dlouhodobých a kvalitních vztahů.
S pomocí více než 100 produktových partnerů z řad prvotřídních evropských a světových finančních institucí
nabízí v rámci skupiny klientům z celé Evropy strategie v oblasti investic a finančního zabezpečení (výhodné
financování bydlení, investování peněz, spořící plány i nejrůznější pojištění). Posláním OVB je plnit lidem jejich
cíle a přání, přinášet jim optimální řešení na základě detailní analýzy potřeb.
Od roku 2006 je OVB Holding AG úspěšně kotována na Frankfurtské burze jako jediná opravdu nezávislá
finančně-poradenská společnost v Evropě.
Cílem společnosti OVB je zajišťovat prvotřídní zázemí našim spolupracovníkům, kteří pak mohou díky propracovanému vzdělávacímu systému poskytovat služby na vysoké úrovni.
Informace o společnosti naleznete: www.ovb.cz

Hospodářská komora České republiky – záštita projektu
prezident Petr Kužel
„Věřím, že tento ambiciózní projekt přinese nejen nový systém hodnocení, který kombinuje hlas veřejnosti,
odborné poroty a objektivního zkoumání výše bankovních poplatků; ale přispěje zároveň i k popularizaci
bankovního sektoru v očích podnikatelské veřejnosti.“
Informace o této organizaci naleznete: www.hkcr.cz
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Mediální partneři
Deník
Deníky patří k nejvýznamnějším hráčům na trhu českých tištěných novin se zaměřením na poskytování regionálního zpravodajství, kde je Deník leadrem na tuzemském trhu.Vydavatelská skupina Vltava-Labe-Press
vydává 72 regionálních deníků, 9 zcela samostatných deníků a 18 vkládaných týdeníků.
Internetová – multimediální část poskytuje také internetové zpravodajství na portálu www.denik.cz . I na internetu je Deník jedním z hlavních poskytovatelů regionálního zpravodajství v ČR.
Zpravodajství mediálního partnera naleznete: www.denik.cz

Kurzy.cz
Kurzy.cz s více než 12letou tradicí na českém internetu přináší svým uživatelům široké spektrum finančních
informací. Původní zaměření serveru pouze na investory, je dnes výrazně rozsáhlejší a mezi našimi službami
lze nalezt také řadu retailových informaci.
Cílem serveru Kurzy.cz je poskytovat i nadále kvalitní ekonomické a investiční informace, poskytovat online
data, být nezávislým komentátorem dění na kapitálových trzích a udržet a posílit pozici leadera mezi finančními servery.
Kurzy.cz to však nejsou jen investice, akcie, podílové listy, dluhopisy, kurzovní lístky. Velká část obsahu je
věnována i široké veřejnosti, která zde má možnost např. porovnavat služby bankovních insitucí, spočítat si
splátky hypotečního úvěru, ale i hrubou mzdu, rodičovský příspěvek či životní minimum, zajistit si povinné
ručení, hypotéku či stavební spoření atd.
Zpravodajství a nabídku služeb mediálního partnera naleznete: www.kurzy.cz

EURO
Týdeník EURO je primárním zdrojem zasvěcených informací ze světa byznysu. Přináší komplexní pohled
na rozhodující události a trendy v ekonomice, obchodu, politice a sociálním vývoji. Týdeník EURO je dnes nejprodávanějším a inzertně nejvýkonnějším titulem soustředěným na byznys a byznysmeny v České republice.
Investigativně zkoumá procesy uvnitř firem a záměry jejich vlastníku a manažerů. Tyto rozhodovací procesy
jsou pak zachycovány v téměř reálném čase a na základe exkluzivních informací.
Týdeník EURO je mediálním partnerem řady prestižních projektů z oblasti kultury, sportu, byznysu. Samozřejmostí
jsou i charitativní aktivity. Za všechny akce jmenujme partnerství na Karlovarském filmovém festivalu, podporu
Českého olympijského týmu, vyhlášení soutěže Podnikatel roku či Banka roku, spolupráce s nadací UNICEF.
Pro své předplatitele je vydáván také v elektronické podobě pod názvem eVydání na www.euro.cz.
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Ostatní partneři
BIVŠ – bankovní institut, vysoká škola
Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) je nejstarší českou soukromou vysokou školou. Od svého založení je
jejím cílem zajištění kvalitního vysokoškolského vzdělávání v oblasti bankovnictví, financí, ekonomiky, managementu, práva, IT a veřejné správy.
BIVŠ nabízí zájemcům studium moderních oborů a usiluje o to, aby její absolventi byli plně uplatnitelní v praxi
a aplikovali do ní nové poznatky z vědeckých výzkumů.
Informace o této organizaci naleznete: www.bivs.cz

SPŽČR – Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky
předseda Bedřich Danda
Sdružení jako zaměstnavatelský svaz soukromých podnikatelů převážně malého a středního stavu a živnostníků, prosazuje zájmy svých členů, podporuje je a pomáhá jim. Vytváří podmínky pro dynamický rozvoj
malého a středního podnikatelského stavu.
Struktura: 12 profesních organizací a 4 krajské články, členy jsou jen právnické osoby.
Počet: Prostřednictvím členských organizací je přes 20 000 členů (fyzických osob) + 700 000 sympatizantů
(OSVČ).
Kdo: Jde zejména o malé podnikatelé, OSVČ a majitele malých společností (s.r.o., a.s.) a to ze všech možných oborů /pekaři, mlynáři, zubní technici, autodopravci, cukráři, akustici .../
Informace o této organizaci naleznete: www.sdruzenispcr.cz/

SOS – Sdružení na ochranu spotřebitelů
Organizace zabívající se ochranou práv spotřebitelů, poradenskou činností pro spořebitele a informováním
občanů ve věcech jejich práv a povinností.
Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících
s ochranou spotřebitele. S tím souvisí i vydávání dvouměsíčníku SOS magazínu pro spotřebitele, který informuje o právech spotřebitelů, činnosti SOS, kauzách a o novinkách v oblasti ochrany spotřebitele.
Velkým podílem se SOS věnuje poradenské činnosti, která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat
své problémy. SOS připomínkuje zákony týkající se ochrany spotřebitele a upozorňuje na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů. Důležitou prioritou SOS je bezpečnost výrobků, proto se zaměřujeme na dodržování bezpečnosti potravinových i nepotravinových výrobků a upozorňujeme příslušné správní
orgány (ČOI, SZPI apod.) na výskyt těch nebezpečných.
Informace o této organizaci naleznete na http://spotrebitele.info
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Základní
dokumenty
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Základní dokumenty

– OVB VSTŘÍCNÁ BANKA, rating bank

1. Kategorie
Banka musí splňovat několik kritérií – musí jít o retailovou banku, s celostátní působností, která nabízí základní bankovní služby a má počty
klientů v desetitisících (bez ohledu na to, zda-li jde o banku působící v ČR, či zahraniční pobočku banky) a vzhledem k rozsahu nabídky také
Poštovní spořitelna, která jinak spadá pod ČSOB:
Citibank

Fio banka

mBank (BRE Bank)

Raiffeisenbank

Česká spořitelna

GE Money Bank

LBBW Bank

UniCredit Bank

ČSOB

Komerční banka

Poštovní spořitelna

Volksbank CZ

2. Podmínky účasti
Účast v hodnocení je pro banky bezplatná. Hodnocení probíhá na webu www.vstricnabanka.cz a OVB Allfinanz a.s., organizátorem hodnocení
je server www.bankovnipoplatky.com a generálním partnerem společnost OVB. O rozšíření hodnocených bank rozhoduje organizátor.

3. Kritéria hodnocení
Banky budou hodnoceny z hlediska tří základních parametrů. Každý parametr bude hodnotit jiná skupina hodnotitelů a každý parametr
bude mít jinou váhu v celkovém součtu.
Bankovní poplatky (nízké poplatky, průhledné ceny, vstřícná poplatková politika) 0,75 = hodnotí organizátor (www.bankovnipoplatky.com),
Produkty a služby banky (kvalitní služby, široká škála produktů) 1,75 = hodnotí odborná porota
Image banky (působení na veřejnost, komunikace s klienty, otevřenost, řešení sporů) 0,5 = hodnotí zaregistrovaní návštěvníci webu

4. Škála hodnocení
Měření kvality a vstřícnosti bank (tzv. proklienstký přístup) – udílení poplatkožrouta za kvalitu, za zlepšení, za přínos. Při hodnocení se
nevytváří pořadí bank. Hodnocení bank probíhá celoročně. Vyhlášení výsledků se bude konat 4x ročně vždy na konci příslušného čtvrtletí
(k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.)
Poplatkožrout má 10 úrovní:
10 % = k. o. (není co zhoršit)

60 % = ale jo (přijatelná)

20 % = proboha (tragická)

70 % = yeah (dobrá)

30 % = bohužel (špatná)

80 % = ok (výborná)

40 % = sakra (podprůměrná)
50 % = ach jo (průměrná)

90 % = hmm (výjimečná)
100 % = wow (není co zlepšit)

Na webu zároveň u každého číselného hodnocení budou tři varianty doprovodného značení, které budou důležité pro mezidobí mezi jednotlivými čtvrtletními vyhlášeními:
+

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zlepšovat

–

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zhoršovat

bez znaménka

hodnocení zůstane i po nejbližším vyhlášení pravděpodobně stejné
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5. Hodnotitelé
Každá kategorie hodnotitelů hodnotí banky v jednom ze tří základních parametrů. Objektivnost zajišťuje odlišný systém hodnocení u každé
z nich. Víceúrovňové hodnocení je nastaveno v rámci zachování co největší objektivity a relevantnosti výsledků. Každý hodnotící má u každé
banky k dispozici bodovou stupnici od 1 do 10. Celkové hodnocení banky vznikne součtem výsledků hodnocení všech tří skupin hodnotitelů a vynásobením příslušného indexu váhy hodnocení.
a) SERVER WWW.BANKOVNIPOPLATKY.COM (hodnotí bankovní poplatky)
Na základě letitých zkušeností bude server www.bankovnipoplatky.com hodnotit jednotlivé banky v pravidelných měsíčních cyklech z hlediska výše bankovních poplatků, srozumitelnosti sazebníků a obecně z pohledu jejich poplatkové politiky.
b) ODBORNÁ POROTA (hodnotí produkty a služby banky)
Hodnocení bank provádí nezávislá odborná porota složená z finančních odborníků, kteří nejsou zaměstnanci ani spolupracovníci žádné
z hodnocených institucí. Členové odborné poroty budou pravidelně jednou za čtvrtletí hodnotit banky z hlediska škály produktů a kvality
bankovních služeb a to jak z pohledu současného, tak i výhledu do budoucna. Názory odborné poroty a jednotlivé argumenty budou zveřejněny na webu u jednotlivých bank. Členy odborné poroty jmenuje a odvolává organizátor hodnocení. Konečné složení odborné poroty
bude zveřejněno na stránkách www.vstricnabanka.cz. Členství v odborné porotě je honorované.
Doporučená kritéria pro hodnocení odborné poroty:
a

Šíře nabídky služeb a produktů

b

Kvalita služeb, efektivita produktů (cena/přínos)

c

Proklientský servis

d

Vývoj v čase, změny oproti minulému hodnocení

c) ZAREGISTROVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI WEBU (hodnotí image banky)
Na základě zveřejňování aktivit bank budou moci klienti, kteří se zaregistrují, hodnotit jednotlivé banky. Prezentace produktů, nových služeb
a veškeré tiskové zprávy budou banky posílat na web www.vstricnabanka.cz. Na homepage bude mít každá zúčastněná banka svoji postavičku poplatkožrouta se svým logem. Zaregistrovaní návštěvníci webu budou moci on-line hodnotit banky, jak na ně působí. Hodnocení
bude probíhat dotazníkovou formou u každé banky zvlášť.
Kritéria pro hodnocení zaregistrovaných návštěvníků:
• Opatření prokazatelně zlepšující postavení a standard klientů (nové internetové bankovnictví, zrychlení vyřizování úvěru, bonus programy
apod.)
• Působení banky navenek (marketingové kampaně, vnímání značky)
• Kvalita komunikace s klientem (způsoby kontaktování, prezentace banky, vnímání reklamy apod.)
• Projekty směřující ke zvyšování bankovního vzdělávání klientů
• Inovace (zajímavé nápady a jejich realizace)
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6. Ceny
Každé čtvrtletí bude oficiálně zveřejněno hodnocení všech zúčastněných bank. Banka obdrží certifikát a oficiálního maskota (poplatkožrouta) dle příslušného hodnocení s označením čtvrtletí a roku. Banka může používat příslušného maskota.

Nejvstřícnější banky za celý rok 2010
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Vstřícné banky za IV. čtvrtletí 2010
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Manuál porotců pro hodnocení bank
www.vstricnabanka.cz

Porotci hodnocení bank projektu www.vstricnabanka.cz:
JUDr. Otakar Schlossberger

Doc. Ing. František Pavelka, CSc

Ing. Helena Kadlecová

Pavla Hřebíčková

Ing. Eva Poláchová

Ing. Jan Brázda

Dalibor Z. Chvátal

Bedřich Danda

Martina Hedvičáková

Karel Kopeček

Mgr. Miroslav Zeman

I. Základní zásady hodnocení porotců
Základními zásadami hodnocení porotců je důraz na objektivnost, odbornost, úplnost, nestrannost a vypovídací hodnotu hodnocení. Hodnocení je pojaté jako konzervativní, respektující kontinuitu vývoje bank. Přestože se jedná o čtvrtletní hodnocení bank, nejdůležitější je první,
základní hodnocení bank ze strany porotců. První, základní hodnocení je měřítkem pro další vývoj hodnocení bank.
První hodnocení je důležité z několika důvodů:
1) Určí prvotní pozici banky a její hodnocení.
2) Vychází z komplexního hodnocení banky z hlediska její historie, síly, inovativnosti, přístupu ke klientům apod.
Prvotní pozice banky, tedy první hodnocení je pro každého porotce i pro celý projekt velmi důležitá. Určí zakotvení banky mezi ostatními
v číselném systému hodnocení a dá jí základní hodnotovou pozici. To se tedy týká I. čtvrtletí roku 2010
Každé další hodnocení už bude navazovat na hodnocení základní a bude se řídit především změnami, opatřeními a inovacemi banky za dané
čtvrtletí. Z toho vyplývá, že při hodnocení bude důležitá kontinuita hodnocení porotců. Pokud tedy nejmenované bance udělí jako první hodnocení
známku 6, neboli 60 %, nemůže jí udělit za druhé čtvrtletí známku 2 (20 %). Hodnocení nesrovnává banky z hlediska jednotlivých izolovaných
čtvrtletí, kde by takové hodnocení bylo možné, ale z hlediska základního postavení banky, které se zlepší, nebo zhorší dle údajů o činnosti banky
a jejích výsledcích v daném čtvrtletí. Toto postavení a hodnota hodnocení se v průběhu čtvrtletí bude buď postupně zhoršovat, nebo zlepšovat.

II. Základní kritéria hodnocení porotců
Porotci posuzují banky z hlediska několika významných kritérií. V této souvislosti je důležité uspořádat zdroje informací a přiřazení hodnotící
váhy jednotlivým informacím. Tato váha je zcela na rozhodnutí příslušného porotce, nicméně za účelem sblížení hodnocení – zvolili jsme
konzervativní metodu – doporučujeme řídit se následujícím žebříčkem váhy položek hodnocení:
A) Položky s vyšší váhou hodnocení (80% váha při rozhodování porotce):
• Nový inovativní produkt, přinášející klientům buď významnou úsporu, nebo výrazný komfort či vylepšení či zhoršení vlastností současných produktů banky.
• Poplatková politika banky.
• Zvýšení či snížení úrokových sazeb banky u jejich produktů.
• Nové projekty úvěrování – např. rozsáhlé programy pro začínající podnikatele.
• Forma a kvalita komunikace s veřejností.
• Bonusy banky klientům a jejich rozsah a efektivity (pojištění, investice, bonusprogramy).
• Celkový rozsah služeb a produktů banky a celkový komfort klientů vyplývající z možnosti využít multiplikačních efektů
tohoto rozsahu (např. vše na jednom místě apod.).
• Dostupnost služeb banky (množství poboček, bankomatů atd.) a provozní doba.
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B) Položky s nižší váhou hodnocení (20% váha při rozhodování porotce):
• Bezpečnost dat, bankomatů, platebních karet.
• Zajištění fyzické bezpečnosti (ostraha, pocit bezpečí apod.).
• Sociální odpovědnost banky (charitativní činnost).
• Sponzorské aktivity banky.
• Ekonomická a finanční stabilita banky

III. Dodání hodnocení a jeho zveřejnění
Protože se jedná o čtvrtletní hodnocení bank, je třeba, aby porotci své kompletně zpracovaného hodnocení dodali organizátorovi hodnocení na mail: m.zeman@vstricnabanka.cz nejpozději 14 dnů před koncem příslušného čtvrtletí, za které budou banky hodnoceny. Porotci tak
dodají zpracované hodnocení spolu s konečným bodovým hodnocením pro každou z hodnocených bank, které jsou do projektu zařazeny
nejpozději do následujících termínů:
1. Čtvrtletí – nejpozději do 19. 3. 2010

3. Čtvrtletí – nejpozději do 17. 9. 2010

2. Čtvrtletí – nejpozději do 18. 6. 2010

4. Čtvrtletí – nejpozději do 17. 12. 2010

Porotci nebudou dodávat pouze slovní a číselné hodnocení bank, ale také na základě veřejných informací či svého názoru mohou uvést
prognózu vývoje ratingu banky v příštím čtvrtletí. Hodnocení porotců stejně jako ostatních subjektů podílejících se na hodnocení bank (server
bankovnipolatky.com a veřejnost) bude zveřejněno na stránkách www.vstricnabanka.cz první všední den následujícího čtvrtletí a zároveň bude
poskytnuté v předstihu mediálním partnerům a s odstupem i ostatním médiím v ČR ke zveřejnění. Plně zveřejněno bude textové hodnocení
každé zúčastněné banky u každého z porotců. Číselné hodnocení, které porotce jednotlivým bankám udělil, zveřejněno nebude. Zveřejněno
pak bude pouze celkové bodové či procentní hodnocení každé banky za porotu jako celek. Výsledná známka vznikne průměrem hodnocení
všech jednotlivých porotců. Uvedené řešení je zvoleno s ohledem na nezávislost a neovlivnitelnost porotců, kteří se tak vyhnou potenciálním
tlakům, jejichž cílem by bylo hodnocení jednotlivých porotců ovlivnit. Porotci mají v celkovém hodnocení nejvyšší váhu. Průměrné bodové hodnocení porotců bude násobeno koeficientem 1,75. Server bankovnipoplatky.com bude mít přidělen koeficient 0,75 a veřejnost 0,5. Uvedenou
vahou síly hodnocení pro jednotlivé hodnotící subjekty zvýrazňujeme hlavní záměr a cíl hodnocení, kterým je odbornost, nezávislost, objektivita, vyváženost, ale také individuální názor a pocit jednotlivců, který zabezpečuje hlasování veřejnosti. Každý porotce bude zasílat hodnocení
na mailovou adresu organizátora, který zabezpečí uložení nezměněného hodnocení do redakčního systému internetových stránek tak, jak
bylo zasláno a zajistí jeho včasné zveřejnění. Povinností porotce je každé čtvrtletí zadané údaje zkontrolovat, zda odpovídají jeho hodnocení
a jsou úplné a nezměněné. V případě jakýchkoliv nedostatků zkontaktuje porotce neprodleně organizátora s požadavkem o nápravu. Uvedený
systém byl zvolen s ohledem na co nejnižší zatížení porotců.

IV. Rozsah a forma hodnocení porotců
Délka hodnocení u jednotlivých bank je individuální a plně závisí na konkrétním porotci, jakou formu sdělení použije. Doporučit lze jasné,
zřetelné a nezaměnitelné formy hodnocení, které na co nejmenším prostoru sdělí co nejvíce údajů a informací. Porotci by se ale jistě neměli
vyhýbat i vtipným či čtenářsky nenáročným formám, které zvýší atraktivitu, ale i srozumitelnost textu. Stejně tak by se neměli vyhýbat i kritickým hodnocením, zvlášť ve chvíli, kdy banky samy mají tendenci informovat především o pozitivních opatřeních.
Délka textu jednotlivého hodnocení každé banky není limitována, nicméně doporučení organizátora je půl textové strany na jednu hodnocenou banku (word, A4, písmo 12, New Times).
Zdroje informací porotců:
Porotci si mohou opatřovat informace bez jakéhokoliv omezení, přičemž žádoucí je používání informací z jejich praktické činnosti a zaměstnání. Dalšími možnostmi jsou:
Informace z webu www.vstricnabanka.cz
Informace z profesní činnosti porotců.
Informace z nezávislých odborných médií.
Informace od státních či jiných institucí (Finanční arbitr ČR, ČNB, ministerstvo financí apod.).
Informace z bank.
Velkou část informací se bude snažit organizátor zajistit přímo na stránkách hodnocení www.vstricnabanka.cz. Metody a způsoby získávání
dalších informací jsou však plně na jednotlivých porotcích.
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Porota WWW.VSTRICNABANKA.CZ

Bedřich Danda

Dalibor Z. Chvátal

Ing. Eva Poláchová

Doc. Ing. František Pavelka, CSc

Karel Kopeček

Mgr. Miroslav Zeman

JUDr. Ing. Ph.D. Otakar Schlossberger

Mgr. Pavla Hřebíčková

Vojtěch Janda

Ing. Helena Kadlecová
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Ing. Jan Brázda, CFA

Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.

Mgr. Jan Klička

Pár slov o porotcích
Bedřich Danda
zastupuje v odborné porotě Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
Podnikáním se začal živit v lednu 1990 nejdříve jako majitel agentury Studentservis a dále agentury ADA, která provozovala uměleckou
činnost. K bankovnictví měl vždy blízko, v roce 1991 byl jedním ze šesti zakladatelů Podnikatelské banky, nyní J+T. V současné době podniká v oblasti autodopravy a služeb pro autodopravce. Zároveň je předsedou Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (SPŽ ČR). Je denně
ve styku s podnikateli i bankami, a proto bude v porotě dodávat živé informace z praxe.

Dalibor Z. Chvátal
je odborníkem, který se mnoho let věnuje bankovním službám, porovnáváním produktů bank a bankovní problematice vůbec
Původem strojař studoval Teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Má dlouholeté zkušenosti z majetkoprávní oblasti a z dopravy. Několik let působil jako pojišťovací poradce. Problematice osobních financí a finančních produktů se věnuje již více než 15 let a patří
mezi aktivní autory. Jeho specializací jsou bankovní a úvěrové služby, pojistné produkty a platební karty. V letech 2005-2007 byl šéfredaktorem portálu FinExpert.cz a zástupcem šéfredaktora časopisu Osobní finance. Od října 2007 působí jako šéfredaktor finančního serveru
Měšec.cz. Je ženatý a má tři děti.

Ing. Eva Poláchová
ředitelka Akademie vzdělání a Analytického centra OVB Allfinanz, a. s.
je absolventkou VŠE v Praze. V letech 1995 – 2001 pracovala na různých pozicích, naposledy jako vedoucí odbytu oblastního ředitelství
Střední Čechy Generali pojišťovny, po té působila 5 let jako vedoucí úseku externích prodejních kanálů ve společnosti Credit Suisse Life
& Pensions Pojišťovna, a s. Od června 2005 řídila úsek externích distribučních kanálů v pojišťovně Allianz. Ve společnosti OVB pracuje
od roku 2007. Nejprve jako vedoucí úseku odbytu, od roku 2009 vede úsek produktového managementu v OVB Allfinanz, a.s. Kromě řízení
úseku se stará o analýzu produktového portfolia OVB, vztahy s partnerskými společnostmi a vzdělávání finančních poradců. Zajišťuje jak
certifikované finanční, daňové a investiční vzdělávání. Je vdaná a má dvě děti.

Doc. Ing. František Pavelka, CSc.
je vedoucí katedry finančních obchodů, zastupuje v odborné porotě Bankovní institut vysoká škola
zakončil v roce 1962 studium na Vysoké škole ekonomické Praha, obor finance a úvěr, titulem inženýr. Ve studiu pokračoval na Collége des
Sciences Economiques et Sociales, oboru ekonomika v Paříži. V roce 1970 absolvoval vědeckou aspiranturu na VŠE Praha, oboru finance
a úvěr a získal titul CSc. Následnou habilitací na VŠE Praha, oboru finance v roce 1975, i titul docenta. Finančním makléřem se F.Pavelka
stává v roce 1993 po úspěšném složení Státních makléřských zkoušek na MF.
Svou profesní kariéru započal F. Pavelka v roce 1962 na Vysoké škole ekonomické jako docent a vedoucí katedry financí a úvěru. Pozici
poradce a náměstka ministra zastává v letech 1982 – 1992 na Federálním ministerstvu financí. V následujících letech 1993 – 2006 se pohybuje ve sféře bankovnictví ve společnostech Investiční banka, Českomoravská hypoteční banka, Wüstenrot hypoteční banka na pozicích
tiskový mluvčí, člen dozorčí rady, generální ředitel a předseda představenstva. Od roku 2008 působí na Bankovním institutu vysoká škola
jako vedoucí katedry finančních obchodů.
Mezi publikace na nichž Doc., Ing. František Pavelka, CSc. pracoval jako autor nebo spoluautor, patří Úvěrové obchody, Jak správně na hypotéky, Podnikové finance, Plánování a modelování finančních vztahů, Specializované bankovnictví, apod.

Karel Kopeček
zastupuje v odborné porotě celostátní tištěné noviny Denik a internetový portál www.denik.cz
Je jediným mediálním odborníkem v porotě ankety VSTŘÍCNÁ BANKA. Jedním z jeho úkolů bude posuzovat banky podle „vstřícnosti
komunikace“ s klienty a veřejností obecně. Karel Kopeček má šestnáctiletou praxi v médiích, kde se kromě jiného věnoval především politickým a ekonomickým tématům.
Působil také jako PR konsultant společnosti DDM, kde se významně podílel na tvorbě externí a interní komunikace např. společností Immorent, ArcelorMittal Frýdek-Místek, Hospimed či MiKing. V současné době působí jako ředitel MultiMediální divize společnosti Vltava-LabePress, která vydává regionální tištěný Deník a provozuje také zpravodajský portál Deník.cz včetně regionálních elektronických mutací.
Od podzimu 2009 je Karel Kopeček členem představenstva Sdružení vydavatelů internetových titulů (SVIT), která je sekcí Unie vydavatelů.
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Mgr. Miroslav Zeman
manažer hodnocení OVB Vstřícná banka
Vystudoval střední ekonomickou školu. V roce 2004 vystudoval právnickou fakultu ZČU. Od roku 2002 do roku 2003 pracoval jako interní
auditor a kontrolor Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Od roku 2004 do roku 2008 pracoval jako šéfredaktor finanční sekce portálu Centrum.cz.
Od roku 2007 do roku 2008 zároveň pracoval na pozici vedoucího speciálních projektů pro zpravodajský portál www.aktualne.cz a pro
tématické weby a magazíny na www.centrum.cz (přílohy, speciály, nové servery apod.).
Od roku 2008 je šéfredaktorem a spolumajitelem serveru www.mojepoplatky.cz.

JUDr. Ing. Ph.D. Otakar Schlossberger
odborník na bankovnictví s mnohaletými teoretickými i praktickými zkušenostmi
Absolvent oboru Finance a úvěr na Vysoké škole ekonomické (1981). oboru Právo na právnické fakultě University Karlovy (1990) a doktorského studia v oboru Hospodářská politika a správa na Vysoké škole ekonomické (2007).
Od roku 1981 působil v bankovnictví v různých pozicích. Byl úvěrovým ekonomem na pobočce Stání banky československé v Bruntále,
(do roku 1984), pracovníkem Hlavního ústavu pro ČR SBČS (do roku 1989) a od roku 1990 byl převeden do tehdy nově vzniklé Komerční
banky. V ní působil v oblasti provozu a bankovních služeb na pozici vedoucího oddělení, náměstka ředitele odboru a ředitele odboru (od r.
1993) a posléze byl vedením banky jmenován vrchním ředitelem (v letech 1997 – 2000).
Po svém odchodu z Komerční banky krátce působil v České spořitelně a Raiffeisenbank, opět ve vedoucích pozicích v oblasti provozu
a bankovních služeb. V roce 2002 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zvolen do funkce finančního arbitra ČR, kterou vykonával
v prvním volebním období v letech 2003 až 2007 na základě nominace České národní banky, České bankovní asociace a Sdružení pro
bankovní karty.
Od roku 2008 vykonává funkci předsedy představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové.
Je vedoucím katedry bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS
Své odborné znalosti předává mladé generaci tím, že působí jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické, katedře Bankovnictví
a pojišťovnictví (od roku 1997) a řadu let pracoval také pro Bankovní institut Vysoká škola, kde byl vedoucím katedry Bankovních obchodů
a později také prorektorem pro magisterské studium (do roku 2008).
Několik let byl předsedou Komise pro platební styk a platební instrumenty při České bankovní asociaci, v současné době se profesně angažuje v Asociaci družstevních záložen jako člen Legislativně-právní komise.
Publikuje odborné statě např. v časopise Bankovnictví, Ekonomu apod., je autorem několika skript a učebních textů. V roce 2009 byl zvolen
do čestné funkce předsedy předsednictva sdružení SOS Dětské vesničky, člena Kinderdorf Ingernational.
Ve svém volném čase se věnuje aktivně loutkovému divadlu pro děti, jízdě na kole, plavání a fitness.

Mgr. Pavla Hřebíčková
Pavla Hřebíčková zastupuje v porotě mediálního partnera projektu Kurzy.cz.
Od roku 1990 do 1996 studovala MFF UK v Praze, studijní obor: matematika, směr: finanční a pojistná matematika, od června roku 1995
do srpna roku 1999 pracovala jako asistentka u Finanční skupiny Fio, od března 2000 (až do současnosti) pracuje jako ekonom společnosti
AliaWeb, spol. s r. o., finančního portálu pro odborníky i laiky.
(od roku 2007 do 2009 působila jako člen Finanční akademie soutěže Zlatá koruna)

Vojtěch Janda
dlouholetý novinář ve vydavatelství Vltava-Labe-Press, které v porotě zastupuje
Ač vystudoval informatiku na vyšší odborné škole a historii na vysoké škole, v posledních několika letech se věnuje ekonomickým tématům.
Zvláště pak se jedná o problematiku bankovních služeb a poplatků. Ve vydavatelství VLP, které vydává regionální tištěný Deník a provozuje
zpravodajský server Denik.cz, v současné době pracuje na pozici vedoucího vydání.
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Ing. Helena Kadlecová
astupuje v odborné poradně společnost Scott and Rose
1989 – 1995 Vysoká škola ekonomická Praha (fakulta národohospodářská) – ukončena státní závěrečnou zkouškou
zárí 1994 – 1997 Českomoravský penzijní fond a.s., Odborný referent marketingu
březen 1997 – prosinec 1998 První Investiční a.s. / ČSOB Investiční společnost a. s., Manažer úseku
od února 2006 Scott & Rose, spol. s r. o., specialista informačních zdrojů

Ing. Jan Brázda, CFA
zastupuje v porotě společnost Czech CFA Society.
Má sedmiletou praxi v oboru finančních služeb v rámci regionu střední a východní Evropy a Velké Británie.
V současné době působí Jan na pozici manažera v oddělení Corporate finance Advisory ve společnosti PricewaterhouseCoopers v Praze,
kde má na starosti produkty projektového financování.
V minulosti působil Jan jako manažer ve společnosti PricewaterhouseCoopers v Londýně, kde se specializoval na finanční poradenství
v oblasti seniorního financování a měl na starosti komunikaci a vyjednávání podmínek s lokálními a mezinárodními bankovními institucemi.
Před svým působením v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers pracoval Jan 2 roky ve společnosti American Express, a to
v oddělení platebních karet. Součástí jeho pracovní náplně byla komunikace s bankovními ústavy působícími na českém trhu a ověřování
kreditního rizika kartových transakcí.
Jan Brázda vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a působil na stáži na Arizona State University v USA.
Je také držitelem mezinárodní profesní kvalifikace CFA a je členem Czech CFA Society Boardu
Czech CFA Society (www.czechcfa.cz) je nezisková organizace sdružující finanční profesionály v České republice od roku 2002. Jako jedna ze
136 členských firem CFA Institute (www.cfainstitute.org) zastřešujících Chartered Financial Analyst (CFA) program, má za cíl aktivně podporovat vysoké standardy finanční profese, integritu a etické hodnoty v rámci investorské komunity. Czech CFA Society má v současné době 110
členů, převážně držitelů CFA kvalifikace, a více než 350 kandidátů z České a Slovenské republiky registrovaných v CFA studijním programu.

Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.
spoluřešitelkou projektu specifického výzkumu na UHK FIM
Absolvovala bakalářské a magisterské studium na České zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomické fakultě v roce 2003. Následné doktorské studium v programu Systémové inženýrství a informatika, oboru informační a znalostní management na Univerzitě Hradec
Králové, Fakultě informatiky a managementu zakončila v roce 2008.
Svou profesní kariéru začala v roce 1998 – 2001 ve stavební společnosti na pozici finanční manager. V letech 2001 – 2005 se zabývala ekonomickým a finančním plánováním v polygrafickém průmyslu. Od roku 2005 pracuje na Univerzitě Hradec Králové, Fakultě informatiky a managementu, katedry ekonomie, kde přednáší Základy financí, Podnikovou ekonomiku a vede cvičení z makroekonomie a mikroekonomie.
V současné době je spoluřešitelkou projektu specifického výzkumu na UHK FIM: Index cenové hladiny core banking services a klientské
clustery. Je autorkou řady ekonomických článků v České republice i zahraničí.

Mgr. Jan Klička
V soutěži zastupuje hlavního mediálního partnera, tištěný regionální Deník a internetový portál deník.cz
Je absolventem Literární akademie v Praze, obor mediální komunikace. Už v průběhu studia (rok 2003) začal pracovat na zpravodajském
serveru Hospodářských novin iHNed.cz, nejprve externě, pak nastálo jako editor.
S krátkou přestávkou externího redaktora na serveru Tyden.cz zakotvil v roce 2007 v centrální redakci regionálních Deníků. V současné
době je editorem ekonomiky a domácího zpravodajství.
Od roku 2009 moderuje pravidelný TV pořad „Téma Deníku“ na kanálu UPC Express. V roce 2010 se podílel na sérii předvolebních debat
na půdě Hospodářské komory ČR.
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Čtvrtletní hodnocení
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I. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

Návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení
celkem

Průměr

Mezivýsledek
(1,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

Citibank

46,75

81,81

51,3

38,48

37,06

18,53

46,27

Česká spořitelna

74,62

130,59

52,5

39,38

31,64

15,82

61,93

ČSOB

62,12

108,72

62,5

46,88

45,47

22,74

59,44

GE Money Bank

62,37

109,16

68,8

51,6

46,5

23,25

61,34

Komerční banka

71,75

125,56

60

45

35

17,5

62,69

LBBW Bank

57,87

101,28

67,5

50,63

54,52

27,26

59,72

mBank

53

92,75

82,5

61,88

78,28

39,14

64,59

Poštovní
spořitelna

60,62

106,09

70

52,5

47,8

23,9

60,83

Raiffeisenbank

66,37

116,16

72,5

54,38

49,57

24,79

65,11

UniCredit Bank

61,75

108,06

61,3

45,98

43,33

21,67

58,57

Volksbank

58,62

102,59

75

56,25

45,81

22,91

60,58

vysvětlivky: údaje v závorkách jsou koeficienty váhy hlasu jednotlivých skupin hodnotitelů. Příslušný průměrný výsledek je tak třeba vynásobit příslušným koeficientem
zdroj: www.vstricnabanka.cz

Nejvstřícnější bankou
za I. čtvrtletí se stala
Raiffeisenbank.

II. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

Návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení
celkem

Mezivýsledek
(1,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

45,56

79,73

52,5

39,38

44,32

22,16

47,09

71

124,25

53,8

40,35

59,07

29,54

64,71

ČSOB

63,33

110,83

62,5

46,88

59,8

29,9

62,53

GE Money Bank

66,78

116,87

68,8

51,6

59,58

29,79

66,09

Komerční banka

69,22

121,14

61,3

45,98

53,53

26,77

64,63

LBBW Bank

59,22

103,64

67,5

50,63

54,44

27,22

60,49

mBank

49,78

87,12

82,5

61,88

72,08

36,04

61,68

Poštovní
spořitelna

64,67

113,17

73,8

55,35

57,21

28,61

65,71

Raiffeisenbank

59,78

104,62

72,5

54,38

67,84

33,92

64,30

UniCredit Bank

65

113,75

62,5

46,88

55,83

27,92

62,85

Volksbank

57

99,75

75

56,25

50,57

25,29

60,43

Citibank
Česká spořitelna

Průměr

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

vysvětlivky: údaje v závorkách jsou koeficienty váhy hlasu jednotlivých skupin hodnotitelů. Příslušný průměrný výsledek je tak třeba vynásobit příslušným koeficientem
zdroj: www.vstricnabanka.cz

Nejvstřícnější bankou
za II. čtvrtletí se stala
GE Money Bank.
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III. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

Citibank
Česká spořitelna

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

Návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení
celkem

Průměr

Mezivýsledek
(1,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

46,05

80,59

52,5

39,38

42,16

21,08

47,01

68,5

119,88

55

41,25

49,85

24,93

62,02

ČSOB

61,73

108,03

63,8

47,85

52,08

26,04

60,64

GE Money Bank

67,32

117,81

68,8

51,6

57,14

28,57

65,99

Komerční banka

69,55

121,71

62,5

46,88

48,64

24,32

64,30

LBBW Bank

56,18

98,32

67,5

50,63

59,02

29,51

59,48

mBank

48,82

85,44

81,3

60,98

51,78

25,89

57,43

Poštovní
spořitelna

63,05

110,34

75

56,25

55,24

27,62

64,74

Raiffeisenbank

60,32

105,56

73,8

55,35

55,71

27,86

62,92

UniCredit Bank

66,73

116,78

66,3

49,73

49,44

24,72

63,74

Volksbank

54,27

94,97

73,8

55,35

45

22,5

57,61

58

101,5

83,8

62,85

88,48

44,24

69,53

Fio Bank

vysvětlivky: údaje v závorkách jsou koeficienty váhy hlasu jednotlivých skupin hodnotitelů. Příslušný průměrný výsledek je tak třeba vynásobit příslušným koeficientem
zdroj: www.vstricnabanka.cz

Nejvstřícnější bankou
za III. čtvrtletí se stala Fio.

IV. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

Průměr

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

Návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení
celkem

Mezivýsledek
(1,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

Citibank

48,5

84,88

52,5

39,38

30

15

46,42

Česká spořitelna

70,6

123,55

53,8

40,35

40

20

61,30

ČSOB

63,95

111,91

63,8

47,85

36,92

18,46

59,41

GE Money Bank

69,9

122,33

70

52,5

64,62

32,31

69,05

Komerční banka

70,4

123,2

62,5

46,88

26

13

61,03

LBBW Bank

57

99,75

66,3

49,73

59,02

29,51

59,66

mBank

52,3

91,53

81,3

60,98

62,68

31,34

61,28

Poštovní
spořitelna

64,2

112,35

75

56,25

54,55

27,28

65,29

Raiffeisenbank

64,1

112,18

73,8

55,35

31

15,5

61,01

UniCredit Bank

66,25

115,94

66,3

49,73

40

20

61,89

57,7

100,98

73,8

55,35

42,86

21,43

59,25

59

103,25

83,8

62,85

88,58

44,29

70,13

Volksbank
Fio Bank

vysvětlivky: údaje v závorkách jsou koeficienty váhy hlasu jednotlivých skupin hodnotitelů. Příslušný průměrný výsledek je tak třeba vynásobit příslušným koeficientem
zdroj: www.vstricnabanka.cz

Nejvstřícnější bankou
za IV. čtvrtletí se stala Fio.
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Nejvstřícnější banka roku 2010
Banka
Citibank

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

Průměr

46,27

47,09

47,01

46,42

46,70

Česká spořitelna

61,93

64,71

62,02

61,30

62,48

ČSOB

59,44

62,53

60,64

59,41

60,51

GE Money Bank

61,34

66,85

65,99

69,05

65,51

Komerční banka

62,69

64,63

64,30

61,03

63,16

LBBW Bank

59,72

60,49

59,48

61,27

60,24

mBank

64,59

61,68

57,43

61,28

61,25

Poštovní spořitelna

60,83

65,71

64,74

65,29

64,12

Raiffeisenbank

65,11

64,30

62,92

61,01

63,33

UniCredit Bank

58,57

62,85

63,74

61,89

61,76

Volksbank

60,58

60,43

57,61

59,25

59,47

Nejvstřícnější banky
za rok 2010 :
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OVB Vstřícná banka
a banky
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Řekli o hodnocení OVB Vstřícná banka

Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank, a.s.
Naším dlouhodobým heslem je především kvalita. Chceme se zaměřovat na klienty s vyššími příjmy a těm chceme nabídnout ty nejkvalitnější možné služby. Každé takové ocenění je potvrzením toho, že jdeme správnou cestou a jsme moc
rádi, že jsme uspěli i v projektu Vstřícná banka. Je to ocenění především pro všechny naše zaměstnance, odráží jejich
nezměrný příspěvek a úsilí. Není to přitom jen o kvalitě produktu či jeho ceně, za každým prodaným produktem musí být dobrá znalost
klienta, možnost nabídnout mu to, co přesně potřebuje a přizpůsobit finanční produkty jeho konkrétním potřebám.

Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky
Opakované vítězství Fio banky v klientském ratingu bank OVB Vstřícná banka nás těší. Označení „nejvstřícnější banka“
je pro nás synonymem pro poskytovatele kvalitních bankovních služeb, které nabízíme za nulové či přiměřené poplatky
a které chceme dále vylepšovat. Věříme, že tato stabilní strategie je základem našeho úspěchu. Proto jsme ani v tomto
čtvrtletí nezaháleli – Fio banka se v dubnu připojila ke Kodexu mobility klientů a v květnu na trh jako první banka v ČR uvedla Smartbanking – aplikaci pro mobilní, jednoduchou a pohodlnou obsluhu účtů přes smartphony.

Pavel Zubek, tiskový mluvčí GE Money Bank
Vítězství v klientském ratingu OVB Vstřícná banka nás velmi potěšilo. Je to pro nás velké povzbuzení do další práce. Velmi
si toho ceníme i proto, že součástí hodnocení je jak pohled odborníků, tak hlasování veřejnosti. V GE Money Bank děláme vše, abychom porozuměli přáním a potřebám našich klientů. Neustále také rozšiřujeme pobočkovou síť, abychom
byli pro klienty co nejdostupnější. Co do velikosti sítě poboček jsme třetí největší banka na trhu, momentálně máme 242
poboček. Naše Internet Banka, které se ve veřejných soutěžích dostalo v posledních třech letech ocenění uznávaného lídra na trhu,
představuje pro naše zákazníky další způsob, jak pohodlně využívat naše služby. O tom, že to nejsou jen prázdné proklamace, svědčí
i to, že za poslední dva roky se počet aktivních uživatelů Internet Banky zvýšil o 45%.
Věříme, že pozitivním hodnocením klienti i odborníci ocenili inovace a unikátní produkty, které jsme na český bankovní trh uvedli v roce
2010. V září jsme například představili nový koncept balíčkových běžných účtů Genius. Vedle neomezeného platebního styku přináší
zvýhodnění na dalších bankovních produktech a ucelenou nabídku doplňkových pojistných produktů. To vše za jeden měsíční poplatek. Na podzim GE Money Bank představila novou řadu kreditních karet MoneyCard. Zájemci o kreditní karty si tak mohou vybrat MoneyCard Gratis, MoneyCard Plus nebo MoneyCard Gold. Také v oblasti služeb pro firemní klienty přikročila banka k revoluční nabídce,
když v prosinci snížila poplatky za europlatby na úroveň domácích plateb.
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Vývoj projektu
hodnocení
OVB Vstřícná banka
v roce 2010
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I.
Základní informace o prvním klientském ratingu bank OVB Vstřícná banka
OVB Vstřícná banka první celoroční klientský rating bank v ČR si klade za cíl prostřednictvím hodnocení komerčních, retailových bank, s celorepublikovou působností a základními bankovními službami, poskytovat laické i odborné veřejnosti čerstvé, aktuální a objektivní informace
o bankách a jejich opatřeních a krocích. Hodnocení probíhá každé čtvrtletí s vyhlášením vítěze za celý rok.
Hodnocení bank zajišťují tři pilíře hodnocení. Prvním je odborná porota, která má také největší váhu hlasu – váha 58 procent. Druhým pilířem
je hodnocení serveru www.bankovnipoplatky.com z hlediska objektivní výše poplatků a přehlednosti sazebníků – váha 25 procent. Třetím
pilířem je hodnocení veřejnosti v podobě registrovaných uživatelů – váha 17 procent.

II.
Cíle projektu a míra jejich splnění
Projekt hodnocení banka OVB Vstřícná banka startoval svou činnost se stanovením následujících základních cílů:
1) Kvalitně, objektivně a průkazně hodnotit banky a jejich jednotlivé čtvrtletní kroky
Objektivnost a profesionalitu hodnocení zajišťují a garantují odborní porotci, kterých je v současnosti jedenáct. Každý porotce hodnotí osobně s podrobným odůvodněním s uvedením kroků a opatření bank, které byly hodnoceny a jakým způsobem je hodnotil.
Hodnocení serveru www.bankovnipoplatky.com staví na průkazných a objektivních kritériích podpořených nejen údaji kalkulátoru pro výpočet bankovních poplatků, ale také pravidelné ročence společnosti Scott and Rose a pravidelným hodnocením sazebníků bank
Hodnocení veřejnosti je zajišťováno pouze registrovanou veřejností s možností odůvodni své hodnocení. Součástí registrace je uvedení
konkrétních údajů o hodnotiteli
2) Široká medializace výsledků hodnocení a dalších výstupů serveru www.vstricnabanka.cz
Medializace výsledků je výrazně širší než byly původní úvahy a plány. Projekt se v průběhu roku 2010 postupně rozšiřoval a upevňoval
partnerství a vztahy s médii. Medializace tak neprobíhala pouze na bázi mediálních partnerů, ale na bázi téměř všech významných médií
na Českém trhu.
Medializace výsledků hodnocení a dalších výstupů tak probíhala jak na internetových médiích, tak v tisku, ale také i na televizní obrazovce
Veškeré výsledky hodnocení jsou pravidelně přebírány největší tuzemskou tiskovou agenturou ČTK i druhou největší Mediafax, dále se
výsledky objevovaly pravidelně na portálech Centrum.cz – resp. Aktualne.cz, Denik.cz, Kurzy.cz, E15 a další.
Mediální ohlas projektu se v průběhu roku 2010 neustále zvyšoval. Zájem médií vzbudil nejen originální přístup, systém i image projektu,
ale také právě praktičnost a pravidelnost hodnocení. Projekt se navíc neomezil pouze na původně zamýšlené zveřejňování výsledků, ale
rozšířil se o další informace, průzkumy, servisní články, informace z bank a získal tak image respektovaného serveru s kvalitními informacemi
z okruhu bank, bankovních služeb a bankovnictví. To zvýšilo další citovanost výstupů projektu v médiích.
Projekt OVB Vstřícná banka se hned v prvním roce činnosti stal prokazatelně nejcitovanějším a v médiích nejviditelnějším projektem, který
se zabývá hodnocením bank.
3) Získání respektu bank i odborné veřejnosti
Respekt byl získán v průběhu roku u všech zúčastněných bank v projektu. Po vyřazení Oberbank po prvním čtvrtletí roku 2010, začaly
banky výsledky i hodnocení pravidelně sledovat a s provozovatelem projektu široce spolupracovat. Spolupráce s bankami funguje na úrovni
pravidelného zasílání zpráv, rozhovorů, výměna informací apod.
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Banky začaly používat logo OVB Vstřícné banky – poplatkožrouta i umístění v hodnocení ve svých oficiálních dokumentech i reklamních
kampaních. Banky široce využívají umístění v projektu OVB Vstřícná banka ve svých aktuálních tiskových zprávách – Raiffeisenbank, GE
Money Bank, Fio, Volksbank, Poštovní spořitelná, Česká spořitelna. Dále se banky umístěním chlubí ve svých reklamních kampaních a marketingových materiálech – Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka. Banky využívají svého umístění i v komerčních článcích a reklamách
v tisku – Fio banka.
Po počátečních rozpacích a následným výslovným odmítáním jakékoliv spolupráce, začala oficiálně výsledky i existenci projektu uznávat
i Česká spořitelna, která sama po velkém úspěchu projektu po třetím čtvrtletí sama kontaktovala organizátora a požádala o spolupráci,
realizaci rozhovoru se zástupcem banky a využití pozitivních výsledků – Nejvstřícnější banka podle odborníků i ve svých tiskových zprávách.
Je zřejmé, že síla, citovanost a známost projektu je dostatečně velkým faktorem pro banky, které svých výsledků v hodnocení v široké míře
využívají a uznávají.

III.
Vývoj projektu hodnocení bank OVB Vstřícná banka v průběhu roku
Projekt hodnocení bank se v průběhu roku 2010 stále rozrůstal a nadále zvýrazňoval svou charakteristiku a své stránky, které jsou oproti
jiným konkurenčním projektům originální a zajímavé.
1) Rozšíření pojetí a funkcionality na komplexní informační a poradenský server zabývající se bankovnictvím a bankovními produkty
2) Vznik indexu vstřícnosti bank, který se pravidelně v průběhu času vyvíjí a vytváří trendy
3) Rozšíření funkce projektu o vzdělávací oblast – spolupráce s vysokými školami
Zvýraznila se také stránka informační, poradenská a servisní. Projekt se tak rozkročil z pouhého zveřejňování výsledků a odůvodnění hodnocení na pravidelně aktualizovaný a kvalitní informační a servisní internetový server z oblasti bank a bankovnictví.
V průběhu několika čtvrtletí se také zvýraznila originalita pojetí tzv. indexu vstřícnosti bank, kdy mohl konečně vzniknout každé čtvrtletí se vyvíjející
index vstřícnosti bank s nárůstem či poklesem ratingu v průběhu času, což dodalo image projektu a jeho využitelnosti nový unikátní rozměr.
Další stránkou, která přispěla k originalitě a rozšíření projektu hodnocení bank je ke konci roku 2010 vyhlášený vzdělávací projekt hodnocení
bank pro Vysoké školy. Projekt tak rozšířil svou funkci o vzdělávací oblast.
V průběhu roku bylo také vyhlášeno odměňování nejlepších hodnotících uživatelů zajímavými cenami, čímž je veřejnost motivována k vyšší
aktivitě v hodnocení bank.

IV.
Medializace
Charakteristické pro celé hodnocené období roku 2010 byla oficiální i praktická akceptace titulárního partnerství a tedy spojení názvu,
náplně, cílů a image projekt s titulárním partnerem projektu – OVB. Logická volba názvu a spojení s názvem mediálního partnera, dodává
pozitivním přínosům a image projektu hodnocení spojitost se společností OVB.
Výraznou platformu výskytu citací v jasné spojitosti s pozitivními přínosy a kladnými cíli, nikoliv ve spojitosti pouze s byznysem, reklamou
apod. Propagace a medializace společnosti ve spojení s projektem hodnocení bank vytváří všeobecnou známost a image partnerů jako
společnosti zajímající se o potřeby občanů a podporující společenské zájmy, přínosy a kultivaci vztahu mezi bankami a klienty.
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V.
Statistická data o vývoji projektu v roce 2010
Návštěvnost UV stránek www.vstricnabanka.cz v roce 2010 – 42 730 UV (od 1. 3. 2010 do 31.12. 2010)
Odhad počtu shlédnutí správy o výsledcích hodnocení OVB Vstřícné banky v médiích v roce 2010 – 340 000 UV
Počet hodnotících uživatelů veřejnosti 823
Citace porotců se objevily na serverech Aktualne.cz, Mesec.cz, Kurzy.cz, Denik.cz,

OVB Vstřícná banka – počet citací, odkazů
a článků projektu v Českých médiích
Měsíc

Počet zpráv OVB
Vstřícná banka
v médiích

Zajímavosti

Nejdůležitější události

Březen

42

HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.cz

Tisková konference – start OVB Vstřícná
banka

Celkem I. čtvrt.

42

Duben

70

HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.cz,
reportáž Z1, ČTK

Vyhlášení Nejvstřícnější banky I. čtvrtletí

Květen

22

HP Denik.cz, Kurzy.cz

Červen

18

HP Kurzy.cz

Start odměn pro veřejnost za hodnocení
bank

Celkem II.čtvrt.

117

Červenec

63

HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.cz, Z1,
ČTK

Vyhlášení Nejvstřícnější banky II. čtvrtletí

Srpen

44

HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.cz

Září

15

HP Denik.cz, Kurzy.cz

Celkem III.čtvrt.

122

Říjen

48

HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.cz, Z1,
ČTK

Listopad

22

Deník.cz, Kurzy.cz

Prosinec

13

Kurzy.cz

Celkem IV. čtvrt.

83

ČTK, Mediafax, HP Centrum, Denik.cz

Celkem 2010

357

Jak banky využívaly titul Nejvstřícnější banka
Raiffeisenbank
• samotná tisková zpráva o zisku titulu OVB Vstřícná banka za I. čtvrtletí
• použití v televizní a tiskové reklamě banky

GE Money bank
• samotná tisková zpráva o zisku titulu OVB Vstřícná banka za II. čtvrtletí

Volksbank
• tisková zpráva o zisku druhého místa v kategorii Banka s nejnižšími poplatky
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Vyhlášení Nejvstřícnější banky III. čtvrtletí

Fio banka
• tisková zpráva o zisku titulu OVB Vstřícná banka za III. čtvrtletí
• využití titulu v marketingové kampani a v internetových reklamách banky

Celkem hlasování 823 za rok 2010
I.Čtvrtletí – 232
II.Čtvrtletí – 347
III.Čtvrtletí – 148
IV.Čtvrtletí – 96

VII.
Výběr citací bank z jejich tiskových zpráv souvisejících s hodnocením OVB Vstřícná banka
Nejvstřícnější banka v I. čtvrtletí Raiffeisenbank
Raiffeisenbank byla vyhlášena Nejvstřícnější bankou v České republice, uspěla přitom jak v hlasování veřejnosti, tak i u odborné poroty.
Projekt Vstřícná banka hodnotí mj. poplatkovou politiku bank, přehlednost jejich sazebníků či hodnocení veřejnosti.

Nejvstřícnější banka v II. čtvrtletí GE Money Bank
Letos v červnu GE Money Bank získala ocenění Vstřícná banka v klientském ratingu bank na serveru www.bankovnipoplatky.com, čímž
potvrdila dlouhodobou spokojenost zákazníků s jejími službami. GE Money Bank se vedle nabídky inovativních produktů angažuje také
na poli společenské odpovědnosti. Banka v roce 2006 iniciovala projekt finančního vzdělávání dětí Rozumíme penězům a projekt na pomoc
ženám se začátky podnikání v rámci projektu Život nápadům.

Nejvstřícnější banka v III. čtvrtletí Fio banka
Projekt první tuzemského, nezávislého, celoročního ratingu retailových bank v České republice zná svého vítěze za třetí čtvrtletí roku 2010.
Nejvstřícnější bankou klientského ratingu OVB Vstřícná banka se stala Fio banka.

Nejvstřícnější banka v IV. čtvrtletí Fio banka
„Naše plány pro rok 2011 jsou opět podřízeny zlepšování a rozšiřování služeb. Vedle zmíněných novinek hledáme pro klienty cestu, jak
nabídnout výběry z bankomatu zdarma. Rovněž plánujeme postupné otevírání poboček i v menších městech. Přízeň klientů, jejichž celkový
počet nyní dosahuje téměř osmdesát tisíc, a jejich opakované ocenění v klientském ratingu OVB Vstřícná banka napovídá, že jdeme správným směrem,“ říká k tomu Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky.

Nejvstřícnější banka roku 2010 GE Money Bank
Nejvstřícnější bankou roku 2010 je GE Money Bank. Vyplývá to z hodnocení klientského ratingu OVB Vstřícná banka, na kterém se podílí
odborná porota, server bankovnipoplatky.com a na internetu hlasující veřejnost. Mezi nejlépe hodnocené produkty loňského roku patří účty
Genius Optimal a Start od GE Money. Odborníci v soutěži ocenili také probíhající modernizaci poboček banky.
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OVB Vstřícná banka – počet citací, odkazů
a článků projektu v Českých médiích
Počet zpráv OVB
Vstřícná banka
100
90
80
70
60
50
40
30

22

18

63

44

15

48

22

13

0

70

10

42

20

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

I. čtvrletí

42 zpráv

II. čtvrletí

117 zpráv

III. čtvrletí

122 zpráv

IV. čtvrletí

83 zpráv

Celkem v roce 2010 bylo 357 zpráv OVB Vstřícná banka.
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OVB Vstřícná banka
v médiích

41

Medializace projektu a hodnocení OVB
Vstřícná banka probíhána na rozdíl
od podobných projektů především formou autorských článků, tiskových zpráv
a servisních zpráv v médiích. Informace a výstupy si tak vybírají přímo novináři a jednotlivá média sami dle svého
uvážení a informační hodnoty, kterou
jim naše informace i samotné výsledky
hodnocení přinášejí. Tímto systémem
dosahujeme široké medializace výsledků hodnocení i servisních informací, které z hodnocení vycházejí. Tím se lišíme
od jiných konkurenčních projektů, jejichž
medializace stojí z většiny na placené inzerci a komerční reklamě.
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Odkazy výskytu hlavních tiskových zpráv za rok 2010
OVB Vstřícná banka – tisková konference
http://www.denik.cz/ekonomika/startuje-novy-projekt-ktery-hodnoti-banky20100304.html
http://www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/obcane-i-odbornici-mohou-hodnotit-banky-v-nove-ankete/444052
http://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/domaci-banky-bude-poprve-hodnotit-rating
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=22384
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353445
http://aktualne.centrum.cz/finance/podnikani/clanek.phtml?id=662353
http://zpravy.kurzy.cz/214050-vstricna-banka-novy-jedinecny-projekt-ratingoveho-hodnoceni-ceskych-bank/
http://ladynet.cz/nad-penezenkou/ovb-allfinanz-gener-partnerem-projektu-ovb-vstricna-banka/
http://www.profit.cz/clanek/novy-server-srovnava-bankovni-sluzby.aspx
http://zpravy.kurzy.cz/215999-michal-knapp-problemem-bank-jsou-jejich-poplatky-a-vstricnost/

http://www.denik.cz/ekonomika/pruzkum-u-lidi-zvitezily-lacine-banky20100319.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353573
http://www.podnikatel.cz/tiskove-zpravy/ovb-vstricna-banka-mame-prvni-vysledky/
http://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/zebricek-spokojenosti-bank-v-ratingu-ovb-vstricna-banka-vede-mbank
http://investujeme.cz/kratke-zpravy/michal-knapp-problemem-bank-jsou-jejich-poplatky-a-vstricnost/
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-mame-prvni-vysledky-hlasovani-verejnosti--10620.html
Výsledky I. čtvrtletí:
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353744
http://www.financninoviny.cz/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-raiffeisenbank/460197
http://finweb.ihned.cz/c1-42323180-anketa-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-raiffeisenbank-nejhure-dopadla-citibank
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=665371
http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/anketa-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-raiffeisenbank.html
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-20100408.html
http://zpravy.kurzy.cz/219516-ovb-vstricna-banka-i-ctvrtleti-nejvstricnejsi-bankou-je-raiffeisenbank/
http://zpravy.kurzy.cz/219872-ovb-vstricna-banka-bankou-s-nejnizsimi-poplatky-je-mbank/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353785
http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/7692-bankou-ktera-ma-nejnizsi-poplatky-je-mbank/
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=665743
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=665743&tro5495_1_0
http://paratdnes.wz.cz/2010/04/Ktera-banka-ma-nejnizsi-poplatky-Zname-levnou-ctyrku.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353813
http://www.denik.cz/ekonomika/capek-pro-raiffku-je-nejdulezitejsi-spokojeny-klie.html
http://www.mesec.cz/tiskove-zpravy/ovb-vstricna-banka-bankou-s-nejnizsimi-poplatky-je-mbank/
http://zpravy.kurzy.cz/221045-jiri-capek-pro-raiffku-je-nejdulezitejsi-spokojeny-klient/
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=666369
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3028282-Podle-odborniku-je-nevstricnejsi-bankou-Ceska-sporitelna
http://www.denik.cz/ekonomika/vysledky-klientskeho-ratingu-20100426.html
http://www.denik.cz/ekonomika/ceska-sporitelna-milovana-a-kritizovana20100506.html
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-banka-rusi-nejabsurdnejsi-poplatek.html
http://zpravy.kurzy.cz/224656-ovb-vstricna-banka-ceska-sporitelna-milovana-a-kritizovana/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353995
http://zpravy.kurzy.cz/224663-nejvstricnejsi-banka-rusi-nejabsurdnejsi-poplatek/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354020
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http://www.icm.cz/ceska-sporitelna-je-u-odborniku-nejvstricnejsi-bankou
http://www.denik.cz/ekonomika/ovb-vstricna-banka-do-hodnoceni-bude-zarazena-nova.html
http://zpravy.kurzy.cz/227047-komercni-banka-prvni-ze-tri-nejvetsich-bank/
http://www.denik.cz/ekonomika/komercni-banka-prvni-ze-tri-nejvetsich-bank.html
http://www.denik.cz/ekonomika/banky-si-sve-umisteni-chvali-ale-i-kritizuji.html
Výsledky II. čtvrtletí:
http://www.podnikatel.cz/tiskove-zpravy/nejvstricnejsi-bankou-je-ge-money-bank/
http://www.ctk.cz/sluzby/slovni_zpravodajstvi/ekonomicke/index_view.php?id=500727
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=672401
http://www.denik.cz/ekonomika/zebricek-nejvstricnejsi-je-ge-money20100708.html
http://www.finance.cz/zpravy/finance/271205-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-ge-money-bank/
http://www.regiony24.cz/45-91237-nejvstricnejsi-bankou-byla-ve-druhem-pololeti-ge-money-bank
http://www.financninoviny.cz/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-ge-money-bank/500727&id_seznam=59
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-ge-money-bank/500727?rss
http://ekonomikazpravy.cz/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-ge-money-bank
http://www.sportovninoviny.cz/tema/zpravy/eu-omezi-bankerum-bonusy-v-hotovosti-dostanou-max-30-procent/500562&id_seznam=381?id=500727&id_seznam=381
http://aktualnizpravy.cz/details/3043020-Ktera-banka-je-nejvstricnejsi?-Podivejte-na-nove-poradi
http://www.mojepoplatky.cz/ovb-vstricna-banka-ii-ctvrtleti-nejvstricnejsi-bankou-je-ge-money-bank-1370.html
http://www.novinecky.cz/ktera-banka-je-nejvstricnejsi-podivejte-na-nove-poradi
http://www.ctusi.info/ekonomika/vseobecne/146/nejvstricnejsi_bankou_v_cr_je_podle_ankety_ge_money_bank/
http://www.finance-penize-pojisteni.cz/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-ge-money-bank/
http://www.infopujcky.cz/feed/finance/hlavni-udalosti/43726-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-ge-money-bank.txt
http://www.echozona.cz/?p=4536
http://www.mediafaxfoto.cz/preview.php?id=342449
http://www.finexpert.cz/Bleskovky/Nejvstricnejsi-bankou-v-Cesku-je-GE-Money-Bank/sc-3-a-26097/default.aspx
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-ii-ctvrtleti-nejvstricnejsi-bankou-je-ge-money-bank-11652.html
http://zpravy.kurzy.cz/234452-ovb-vstricna-banka-ii-ctvrtleti-nejvstricnejsi-bankou-je-ge-money-bank/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354485
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354520
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-proc-ge-money-nahradila-raiffeisenbank-11718.html
http://zpravy.kurzy.cz/234694-ovb-vstricna-banka-proc-je-ge-money-nejvstricnejsi-bankou/
http://www.mojepoplatky.cz/ovb-vstricna-banka-ii-ctvrtleti-nejvstricnejsi-bankou-je-ge-money-bank-1370.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354615
Rozhovor Michal Knapp:
http://www.bankovnipoplatky.com/michal-knapp-ovb-vstricna-banka-slouzi-jako-zajimavy-barometr-11751.html
http://zpravy.kurzy.cz/235359-michal-knapp-hodnoceni-ovb-vstricna-banka-je-barometrem-kvality-bank/
http://www.mojepoplatky.cz/michal-knapp-hodnoceni-ovb-vstricna-banka-je-barometrem-kvality-bank-1372.html
http://zpravy.kurzy.cz/235816-pocet-porotcu-v-hodnoceni-ovb-vstricna-banka-se-rozrostl-na-deset/
http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/12340-nove-bydleni-podrazi-az-o-stovky-tisic/
Rozhovor GE Money:
http://www.denik.cz/ekonomika/citibank-ma-pripraveno-mnoho-opatreni20100727.html
http://zpravy.kurzy.cz/236605-jakub-pavel-ge-money-je-vyjimecne-primocarou-bankou/
http://www.bankovnipoplatky.com/jakub-pavel-ge-money-je-vyjimecne-primocarou-bankou-11850.html
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http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=674118
http://zpravy.kurzy.cz/237361-bankou-s-nejnizsimi-poplatky-je-stale-mbank-uderi-vsak-na-ni-tvrda-konkurence/
http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/12855-mbank-ma-nejnizsi-poplatky-z-ceskych-bank/
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/business/nejnizsi-poplatky-z-ceskych-bank-ma-mbank/
http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/nejnizsi-poplatky-z-ceskych-bank-ma-mbank.html
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3076887-Nejnizsi-poplatky-z-ceskych-bank-ma-mBank
http://wiki.aktualne.centrum.cz/finance/bankovni-poplatky-ucet-zdarma/
http://www.bankovnipoplatky.com/bankou-s-nejnizsimi-poplatky-je-stale-mbank-uderi-vsak-na-ni-tvrda-konkurence-11953.html
http://www.bankovnipoplatky.com/u-odborniku-zvitezila-opet-ceska-sporitelna-jeji-hodnoceni-vsak-propadlo-11954.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354705
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=674577
http://zpravy.kurzy.cz/238374-u-odborniku-zvitezila-opet-ceska-sporitelna-jeji-hodnoceni-vsak-propadlo/
http://zpravy.kurzy.cz/239681-havligerova-strategii-cs-je-nejvyhodnejsi-reseni-pro-klienta-i-banku/
http://www.denik.cz/ekonomika/strategii-cs-je-nejvyhodnejsi-reseni-p20100820.html
http://www.denik.cz/ekonomika/ovb-vstricna-banka-a-zlata-koru.html
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-a-zlata-koruna-vysledky-se-shoduji-12055.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354816
http://zpravy.kurzy.cz/240321-ovb-vstricna-banka-a-zlata-koruna-vysledky-se-shoduji/
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=676092
http://zpravy.kurzy.cz/242768-ovb-vstricna-banka-se-v-ceske-republice-zabydlela-9-9-2010/
http://zpravy.kurzy.cz/243427-nove-hodnoceni-ovb-vstricna-banka-prinese-prekvapeni/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354957
http://zpravy.kurzy.cz/243671-ovb-vstricna-banka-a-zlata-koruna-vysledky-se-shoduji-15-9-2010/
http://zpravy.kurzy.cz/244077-danda-mpo-zivnostnici-jsou-na-bankovni-poplatky-citlivejsi-nez-obcane/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354989

Výsledky III. čtvrtletí:
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-iii-ctvrtleti-fio-banka-se-stala-nejvstricnejsi-bankou-12485.html
http://zpravy.kurzy.cz/246899-fio-banka-se-stala-nejvstricnejsi-bankou-3q2010/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2355107
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/fio-banka-v-hodnoceni-vstricnosti-predstihla-ge-money-bank/538866?rss
http://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/fio-banka-je-nejvstricnejsi-bannkou
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=679411
http://www.denik.cz/ekonomika/fio-banka-se-stala-nejvstricnejsi-bankou20101007.html
http://zpravy.kurzy.cz/252577-ovb-vstricna-banka--odborna-porota-komercni-banka-predbehla-cs/
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Celý rok:
http://zpravy.kurzy.cz/255370-ovb-nejvstricnejsi-banka-roku-2010-zatim-vede-ge-money-bank/
http://www.denik.cz/ekonomika/v-hlasovani-o-vstricnou-bank2010112920101129.html
Vyhlášení nejvstřícnější banky za rok 2010
http://www.regiony24.cz/45-108594-poradatele-v-utery-vyhlasi-ovb-nejvstricnejsi-banku-za-rok-2010
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-rok-2010-se-stala-ge-money-bank-13346.html
http://www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-podle-ankety-ge-money-bank/583477?utm_source=rss&utm_medium=feed
http://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/v-ankete-o-nejvstricnejsi-banku-zvitezila-ge-money-bank
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=688347
http://www.novinky.cz/ekonomika/222670-v-hodnoceni-vstricnosti-bank-dopadly-velke-ustavy-podobne.html
http://www.ct24.cz/ekonomika/112849-nejvstricnejsi-ceskou-bankou-zvolena-ge-money/
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/klienti-vybrali-jako-nejvstricnejsi-banku-ge-money-bank_191534.html
http://www.finance.cz/zpravy/finance/295104-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-podle-ankety-ge-money-bank/
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-banka--je-ge-money-bank20110118.html
http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/nase-spolecnosti/tiskove-zpravy/detail?id=104813
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/838676
http://www.penize.cz/bankovni-poplatky/186820-nejvstricnejsi-bankou-je-ge-money-bank
http://zpravy.kurzy.cz/261051-ovb-nejvstricnejsi-bankou-se-stala-ge-money-bank/
Studentský projekt
http://tuni.tul.cz/clanek/5099/

Vyhlášení nejvstřícnější banky za rok 2010 podle poroty
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3165923-Ceska-sporitelna-je-podle-odborniku-Nejvstricnejsi-bankou-roku-2010
http://zpravy.kurzy.cz/261651-nejvstricnejsi-banka-v-roce-2010-podle-odborne-poroty-ceska-sporitelna/
Vyhlášení nejvstřícnější banky za rok 2010 podle poplatků
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3180741-Nejlevnejsi-bankou-byla-loni-podle-hodnoceni-OVB-Vstricna-banka-mBank
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/business/nejlevnejsi-bankou-byla-vstricna-banka-mbank/
http://zpravy.kurzy.cz/263003-nejlevnejsi-banka-vitezi-fio-banka-nebo-mbank/
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Praha, 04. 03. 2010

OVB Vstřícná banka – první rating českých bank
První celoroční klientský rating retailových bank
Praha 4. března: Nový, jedinečný projekt hodnocení – rating českých bank na serveru www.vstricnabanka.cz zahájil činnost. Organizátorem projektu je server www.bankovnipoplatky.com, generálním partnerem je poradenská společnosti OVB Allfinanz. Nad hodnocením bank převzali záštitu Hospodářská
komora ČR a Finanční arbitr ČR. Partnery této aktivity jsou Bankovní institut vysoká škola a Sdružení
podnikatelů a živnostníků ČR.
Jedná se o první komplexní projekt ratingu bank v Česku. Cílem projektu je podat komplexní, odborné, nezávislé a úplné informace o stavu,
pozici a kvalitě nabídky retailových bank. Projektu se účastní 12 bank, které splnily závazné podmínky účasti. Hodnocení se mohly zúčastnit
banky komerční, retailové, s celostátní působností a se základní nabídkou bankovních služeb.

Praha, 17. 03. 2010

OVB vstřícná banka. Máme první výsledky hlasování veřejnosti
Hodnocení bank projektu www.vstricnabanka.cz již probíhá druhým týdnem, prozatím ze strany veřejnosti. Máme tak první výsledky a komentáře skutečných klientů bank. Nejvyššího hodnocení od veřejnosti získala mBank. Naopak nejhoršího výsledku dosáhla Oberbank.
Hodnocení bank ze strany veřejnosti je jedním z pilířů celkového ratingu tuzemských bank. Pohled veřejnosti zobrazuje reálně image, pověst
i vstřícnost bank ve vztahu ke klientovi banky.

Praha, 07. 04. 2010

OVB Vstřícná banka, I. čtvrtletí:
nejvstřícnější bankou je Raiffeisenbank
OVB Vstřícná banka představuje výsledky historicky prvního klientského ratingu bank. Nejvyššího hodnocení dosáhla Raiffeisenbank, která získala 65,11 procenta. Druhého nejvyššího hodnocení dosáhla mBank
s 64,59 procenta. Jedná se o první kompletní výsledky klientského ratingu za I. čtvrtletí roku 2010.
Raiffeisenbank se stala bankou s nejvyšším klientským ratingem. Celkové hodnocení 65,11 procenta je výsledkem hodnocení odborné
poroty, která bance v průměru udělila 66 procent, hodnocení serveru www.bankovnipoplatky.com, který bance udělil z hlediska poplatků
a kvality sazebníků 73 procent a hodnocení veřejnosti, která bance udělila průměrné hodnocení 50 procent.
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Praha, 12. 04. 2010

OVB Vstřícná banka: Bankou s nejnižšími poplatky je mBank
Bankou s jednoznačně nejnižšími poplatky na trhu je mBank, následovaná Volksbank, Raiffeisenbank
a Poštovní spořitelnou. V rámci klientského ratingu OVB Vstřícná banka za I. čtvrtletí o tom rozhodl server www.bankovnipoplatky.com.

Praha, 21. 04. 2010

OVB Vstřícná banka: Česká spořitelna
je u odborné poroty nejvstřícnější bankou
Odborná porota projektu hodnocení bank OVB Vstřícná banka absolutně nejlépe hodnotili Českou
spořitelnu. Tato banka si mezi odborníky vysloužila hodnocení 74,62 %. Jako druhá nejlépe hodnocená
se umístila Komerční banka, která získala 71,75 %. Teprve na třetím místě se u odborníků umístila Nejvstřícnější banka I. čtvrtletí roku 2010 Raiffeisenbank se ziskem 66,38 %.
Odborná porota je kromě veřejnosti a serveru www.bankovnipoplatky.com jedním z hodnotitelů v projektu klientského ratingu OVB Vstřícná
banka. Její podíl na celkovém hodnocení je 58 procent. Odborná porota má tak v celém hodnocení jednoznačně nejsilnější váhu.

Praha, 18. 05. 2010
Miroslav Zeman

OVB Vstřícná banka: Do hodnocení přibude nová Fio banka
Do hodnocení klientského ratingu OVB Vstřícná banka byla zařazena nejnovější banka na našem trhu
Fio.
Nejnovější banka působila dosud jako družstevní záložna poskytující stejné služby jako banky. Zisk bankovní licence umožnil Fio zařazení
do hodnocení, protože tak splnila poslední nutnou podmínku pro zařazení do hodnocení.
První hodnocení Fio si budou moci čtenáři přečíst již od III. čtvrtletí roku 2010. Fio získala sice bankovní licenci již v květnu, nicméně zařazení banky nemůže probíhat v již rozjetém hodnocení za druhé čtvrtletí. Nyní mají tedy porotci i veřejnost čas a prostor získat o nové
bance dostatečné informace a prozkoumat její služby, produkty i ceny a sledovat jaký způsob a jaké metody Fio zvolí pro vytvoření své
nové bankovní image.
Na testovací bázi mohou už nyní Fio hodnotit uživatelé serveru jako veřejnost. Jedná se nicméně o pouhé testování takže se k uvedeným
hodnocením uživatelů nebude prozatím přihlížet.
Podle plánů společnosti se dosavadní dvě samostatné společnosti působící pod hlavičkou Fio, tedy Fio družstevní záložna a Fio burzovní
společnost se tyto společnost postupně integrují do jedné Fio banky, a.s., která tak postupně absorbuje jak služby čistě bankovní, tak
služby on-line investování.
Bude tedy zajímavé sledovat jak účast nové banky Fio zamíchá hodnocením bank v klientském ratingu už za III. čtvrtletí, jehož výsledky se
dozvíme na přelomu září a října 2010.
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Praha, 01. 06. 2010
Miroslav Zeman

OVB Vstřícná banka - odměny každý měsíc za hodnocení bank
OVB Vstřícná banka vyhlašuje odměny za vaše hodnocení bank. Hodnotit se budou nejzajímavější
komentáře a hodnocení zaregistrovaných návštěvníků stránek www.vstricnabanka.cz. Komentář můžete dát kterékoliv z hodnocených bank a ostatním hlasujícím i samotné bance tak sdělit, co si na bance
ceníte a co se vám na ní naopak nelíbí.

Praha, 21. 06. 2010

OVB Vstřícná banka: Zůstane Raiffeisenbank nejvstřícnější bankou?
Zda Raiffeisenbank potvrdí svou pozici nejvstřícnější banky se dozvíme už 5. Července 2010 kdy budou
vyhlášeny výsledky klientského ratingu OVB Vstřícná banka za II. čtvrtletí. Velkou šanci zaujmout nejvyšší pozici mají i další banky jako mBank, Komerční banka či Česká spořitelna.
V pondělí 5. července se tak nejen veřejnost, ale i banky samotné dozvědí, jak se jejich opatření, nové služby a další konkrétní kroky přijaté ve II.
čtvrtletí roku promítly do konkrétního hodnocení bank. Nejdůležitější otázkou je, zda si Raiffesenbank udrží postavení nejvstřícnější banky i ve II.
čtvrtletí nebo ji z tohoto pomyslného trůnu sesadí jiná banka, která přijala ve druhém čtvrtletí ve vztahu ke klientům vstřícnější kroky a opatření.

Praha, 07. 07. 2010

OVB Vstřícná banka, II. čtvrtletí:
nejvstřícnější bankou je GE Money Bank
Nejvstřícnější bankou klientského ratingu bank OVB Vstřícná banka se ve II. čtvrtletí roku 2010 stala
GE Money Bank. GE Money Bank tak na nejvyšší pozici vystřídala Raiffeisenbank, která se posunula
na páté místo. Za GE Money Bank se umístily druhá Poštovní spořitelna a třetí Česká spořitelna.
Nejvyššího hodnocení dosáhla GE Money, která získala 66,09 procenta. Druhého nejvyššího hodnocení dosáhla Poštovní spořitelna s 65,71
procenta. Jedná se o první kompletní výsledky klientského ratingu za II. čtvrtletí roku 2010.

Praha, 13. 07. 2010

OVB Vstřícná banka: Proč GE Money nahradila Raiffeisenbank
Nejvstřícnější bankou klientského ratingu bank OVB Vstřícná banka na serveru www.vstricnabanka.cz
se ve II. čtvrtletí roku 2010 stala GE Money Bank. GE Money tak silně posílila ve II. čtvrtletí své postavení
na 66,1 procenta. Naopak Raiffeisenbank se posunula na pátou příčku s 64,3 procenta
Změnilo se i pořadí na dalších dvou místech. Druhou nejlépe hodnocenou bankou se stala Poštovní spořitelna, která posílila o rekordních
téměř 5 procent. Ve II. čtvrtletí tak tato banka získal celkových 65,7 procenta oproti 60,8 procenta v I. čtvrtletí.
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Praha, 2. 8. 2010

Bankou s nejnižšími poplatky je stále mBank.
Udeří však na ní tvrdá konkurence
I ve 2. čtvrtletí hodnocení OVB Vstřícná banka se bankou s nejnižšími poplatky stala mBank. Za vítěznou mBank s 82,5 procenty následuje Volksbank se 75 procenty, Poštovní spořitelna se 73,8 procenty
a Raiffeisenbank se 72,5 procenty. Už nyní však pozici těchto bank ohrožuje silná konkurence – nová Fio
banka.

Praha, 4. 8. 2010

U odborníků zvítězila opět Česká spořitelna.
Její hodnocení však propadlo
Odborná porota v hodnocení OVB Vstřícná banka ohodnotila opět Českou spořitelnu jako nejlepší banku za II. čtvrtletí roku 2010. Porota nadělila České spořitelně 71 procent. Na druhém místě se s mírným
odstupem umístila Komerční banka se ziskem 69,22 procenta a na třetím GE Money, která se v celkovém hodnocení stala vítězem a Nejvstřícnější bankou.

Praha, 20. 8. 2010
Miroslav Zeman, manažer OVB Vstřícná banka
www.vstricnabanka.cz

OVB Vstřícná banka a Zlatá koruna: Výsledky se shodují
Dvě nejúspěšnější banky v projektu Zlatá koruna GE Money Banka a Raiffeisenbank se staly nezávisle
na těchto výsledcích i nejúspěšnějšími bankami projektu hodnocení klientského ratingu OVB Vstřícná
banka. Je důvodem této shody objektivnost a kvalita obou hodnocení nebo náhoda?

Praha, 06. 9. 2010

OVB Vstřícná banka se v ČR zabydlela
První klientský rating OVB Vstřícná banka vstoupila již do třetího čtvrtletí hodnocení bank. Od svého
startu v březnu roku 2010 se OVB Vstřícná banka stala respektovaným, uznávaným a vyhledávaným
hodnocením našich bank.

63

Tiskové zprávy

Praha, 10. 9. 2010

Nové hodnocení OVB Vstřícná banka. Přinese překvapení?
Hodnocení bank OVB Vstřícná banka za III. čtvrtletí tohoto roku se nezadržitelně blíží. Kompletní výsledky už budeme znát počátkem října. Ohrozí nejvstřícnější banku za II. čtvrtletí GE Money nová banka FIO,
nebo největší skokan Poštovní spořitelna?
Právě III. čtvrtletí bylo z hlediska aktivity bank a jejich novinek velmi bohaté. Banky mnohými opatřeními své klienty potěšily, jinými opatřeními
přivedly své klienty spíše ke smutku.
Zamíchá třetí čtvrtletí roku 2010 kompletně s pořadím hodnocených bank? Nebo naopak svou pozici nejvstřícnější banky udrží GE Money
bank?

Praha, 07. 10. 2010

OVB Vstřícná banka, III. čtvrtletí: Fio banka se stala nejvstřícnější
bankou
Nejvstřícnější bankou klientského ratingu bank OVB Vstřícná banka se ve III. čtvrtletí roku 2010 stala
nejmladší banka na tuzemském trhu Fio banka. Fio banka tak na první příčce nahradila GE Money Bank,
která skončila s druhým nejlepším hodnocením. Na třetím místě se umístila Poštovní spořitelna.
Nejvyššího hodnocení dosáhla Fio banka, která získala 69,53 procenta. Druhého nejvyššího hodnocení dosáhla GE Money Bank, která si
udržela téměř stejný výsledek z druhého čtvrtletí 65,99 procenta. Třetí nejlepší hodnocení dosáhla Poštovní spořitelna s 64,74 procenty.
Jedná se o první kompletní výsledky klientského ratingu za III. čtvrtletí roku 2010.
Fio banka se stala jedničkou nejen v hodnocení veřejnosti, která jí ohodnotila průměrně 88,48 procenta, ale také v hodnocení výše bankovních poplatků a kvality sazebníku kde od serveru www.bankovnipoplatky.com získala vysokých 83,8 procenta. O poznání horší obdržela
Fio hodnocení od odborné poroty, která jí udělila 58 procent.

Praha, 31. 10. 2010

Fio banka a mBank jsou z pohledu bankovních
poplatků nejvstřícnější
Fio banka se stala nejlépe hodnocenou bankou z pohledu serveru www.bankovnipoplatky.com.
Z pozice banky s nejvstřícnější poplatkovou politikou tak nejmladší česká banka odsunula po dvě čtvrtletí vítěznou mBank. Fio banka
zvítězila v hodnocení výše poplatků a přehlednosti sazebníků s 83,8 procenty. Fio banku následuje vítěz minulých čtvrtletí mBank s 81,3
procenty. Následuje Poštovní spořitelna se 75 procenty a Raiffeisenbank s Volksbank, které získali shodně po 73,8 procentech.
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Praha, 08. 11. 2010

OVB Vstřícná banka – odborná porota: Komerční banka
předběhla ČS
U odborné poroty projektu klientského ratingu OVB Vstřícná banka se jednoznačným favoritem třetího
čtvrtletí stala Komerční banka. Tato banka v hodnocení jedenáctičlenné odborné poroty nahradila
dosud vedoucí Českou spořitelnu. Zisk Komerční banky dosáhl hodnoty 69,55 %, zatímco hodnocení České spořitelny skončilo na 68,5 %. Na třetím místě se u odborníků umístila GE Money Bank se
ziskem 67,32 %.
Odborná porota je, kromě veřejnosti a serveru www.bankovnipoplatky.com, jedním z hodnotitelů v projektu klientského ratingu OVB Vstřícná banka. Její podíl na celkovém hodnocení je 58 procent. Odborná porota má tak v celém hodnocení jednoznačně nejsilnější váhu.

Praha, 17. 12. 2010

OVB Vstřícná banka: jak si vedly banky v roce 2010
								
První klientský rating tuzemských bank má za sebou již tři čtvrtletí. Jak se vyvíjí vstřícnost bank zobrazená v hodnocení v průběhu tohoto
roku? Růst zaznamenala Nejvstřícnější banka za II.čtvrtletí GE Money Bank či Poštovní spořitelna nebo UniCredit, naopak pokles zaznamenaly mBank a Raiffeisenbank.								
								
								

Praha, 18. 01. 2011

Nejvstřícnější bankou za IV. čtvrtletí se stala Fio banka
Nejvstřícnější bankou IV. čtvrtletí roku 2010 se stala Fio banka, která tak obhájila pozici Nejvstřícnější
banky za III. čtvrtletí. Fio banka získala hodnocení 70,13 procenta. Druhé nejlepší hodnocení získala
GE Money Bank se 69,05 procenty a třetí nejlepší hodnocení zaznamenala Poštovní spořitelna se 65,29
procenta.
Fio banka bodovala stejnými zbraněmi, kterými získala titul ve III. čtvrtletí. Jako vstřícné byly hodnoceny velmi nízké poplatky, rostoucí počet
poboček banky, výjimečné produkty a poměrně široká nabídka služeb.
Z důvodu zařazení Fio bank do hodnocení až od třetího čtvrtletí roku 2010 nemohla být tato banka hodnocena z pohledu celého roku
2010.
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Praha, 18. 01. 2011

OVB Nejvstřícnější bankou se stala GE Money Bank
Nejvstřícnější bankou klientského ratingu bank OVB Vstřícná banka za celý rok 2010 se stala GE Money
Bank. Druhé nejvyšší hodnocení za celý rok 2010 zaznamenala Poštovní spořitelna. Na třetím místě se
umístila Raiffeisenbank.
Vyhodnocení bank za celý rok 2010 vychází z jednotlivých čtvrtletních hodnocení bank a zahrnuje tak v sobě veškeré nejvýznamnější kroky
a opatření bank ve vztahu ke klientům v roce 2010. GE Money Bank dosáhla za všechna čtyři čtvrtletí roku 2010 nejvyšší průměrné hodnocení s 65,51 %. Následovala Poštovní spořitelna s 64,12 procenty a Raiffeisenbank se 63,33 procenty.
GE Money Bank se také stala jednou z mála bank, které své hodnocení v průběhu roku neustále zvyšovala a stala se tak největším skokanem, kdy své hodnocení díky svým konkrétním krokům a opatřením ve vztahu ke svým klientům zvýšila z 61,3 procenta v prvním čtvrtletí
na 69,05 procenta ve čtvrtletí čtvrtém. V průběhu roku se tak index vstřícnosti banky zvýšil o celých 7,75 procenta.

Praha, 18. 01. 2011

OVB Vstřícná banka: Bankovní gramotnost v praxi
Vzdělávací projekt pro studenty vysokých škol
OVB Vstřícná banka, tedy první klientský rating bank startuje Vzdělávací projekt pro vysoké školy a jejich studenty – Bankovní gramotnost v praxi. Studenti i učitelé si tak ověří znalosti studentů v oblasti
bankovnictví z praktické stránky, schopnost vyhledávat a hodnotit informace a tyto informace proměnit
v hodnocení bank.
Vzdělávacího projektu se v první fázi zúčastní aktivně čtyři vysoké školy, které se mimo jiné také na bankovnictví a finančnictví ve své činnosti zaměřují. Školy tak budou moci zhodnotit schopnosti studentů posuzovat banky, jejich činnost, jednotlivé kroky, opatření, produkty
či image bank. Projekt tak prověří, zda umí studenti nejen důležité informace sami získat, ale také zda dokáží s těmito informaci pracovat
a hodnotit je.

Praha, 31. 01. 2011

Nejvstřícnější banka v roce 2010 podle odborné poroty - Česká spořitelna
U odborné poroty projektu klientského ratingu OVB Vstřícná banka se vítězem za celý rok 2010 stala
Česká spořitelna. Česká spořitelna v hodnocení odborné poroty předběhla druhou Komerční banku jen
o pouhé 1,14 procenta.
Česká spořitelna si od odborníků vysloužila v průměru za celý rok 2010 hodnocení 71,18 %. Jako druhá nejlépe hodnocená se umístila
Komerční banka, která získala 70,04 %. Teprve na třetím místě se u odborníků umístila Nejvstřícnější banka roku 2010 GE Money Bank se
ziskem 66,59 %.
Odborná porota je kromě veřejnosti a serveru www.bankovnipoplatky.com jedním z hodnotitelů v projektu klientského ratingu OVB Vstřícná
banka. Její podíl na celkovém hodnocení je 58 procent. Odborná porota má tak v celém hodnocení jednoznačně nejsilnější váhu.
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22. 02. 2011
Miroslav Zeman

Nejlevnější banka: Vítězí Fio banka nebo mBank?
Která z bank byla v loňském roce nejlevnější? Dle hodnocení OVB Vstřícná banka byla nejlevnější bankou i přes pokles své popularity mBank. Průměrné hodnocení za celý loňský rok z hlediska výše poplatků a přehledu sazebníků činilo u této banky 81,9 procenta. Druhou nejlevnější bankou byla Fio banka.

07. 03. 2011
Miroslav Zeman

OVB Vstřícná banka: Veřejnost fandí Fio bance
Veřejnost, tedy zaregistrovaní uživatelé serveru www.vstricnabanka.cz, zcela přesvědčivě upřednostňují
nejnovější banku na tuzemském trhu - Fio banku. Fio banka obdržela za IV. čtvrtletí roku 2010 od registrovaných uživatelů hodnocení 88,57 procenta.

18. 04. 2011

Nejvstřícnější bankou se v I. čtvrtletí roku 2011 stala Fio banka. Zvýšila svůj náskok
Nejvstřícnější bankou klientského ratingu bank OVB Vstřícná banka se v I. čtvrtletí roku 2011 stala
nejmladší banka na tuzemském trhu Fio banka. Fio banka si tak drží titul nejvstřícnější banky už po tři
čtvrtletí. Na druhém místě skončila UniCredit Bank s minimálním odstupem od třetí GE Money Bank
a čtvrté Komerční banky.
Nejvyššího hodnocení dosáhla Fio banka, která získala 73 procenta. Druhého nejvyššího hodnocení dosáhla UniCredit Bank, která získala
66,2 procenta. Třetí nejlepší hodnocení dosáhla GE Money Bank s 65,9 procenty. Jedná se o první kompletní výsledky klientského ratingu
za I. čtvrtletí roku 2011.
Fio banka se stala jedničkou nejen v hodnocení veřejnosti, která jí ohodnotila průměrně 87,14 procenta, ale také v hodnocení výše bankovních poplatků a kvality sazebníku kde od serveru www.bankovnipoplatky.com získala vysokých 85 procenta. O poznání horší obdržela Fio
hodnocení od odborné poroty, která jí udělila 63,89 procent.

Praha, 25. 4. 2011

Hodnocení bank v oblasti bankovních poplatků
se v I. čtvrtletí zlepšilo
Fio banka zůstala i v prvním čtvrtletí poplatkově nejvstřícnější bankou s nejvyšším hodnocením v oblasti
poplatků a přehlednosti sazebníků 85 procent. Nejnižší poplatky má sice i nadále mBank, která získala
druhé nejlepší hodnocení 82,5 procenta, byla však pasivnější. Celkem šest bank zaznamenalo zvýšení
svého hodnocení v důsledku pozitivních poplatkových změn.
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Praha, 3. 5. 2011

GE Money Bank je u odborné poroty nejvstřícnější
U odborné poroty projektu klientského ratingu OVB Vstřícná banka se vítězem za I. čtvrtletí roku 2011
stala GE Money Bank. Nahradila tak po několika čtvrtletích Českou spořitelnu, která skončila až třetí.
Druhé místo obsadila UniCredit Bank.
GE Money Bank si od odborné poroty, kterou tvoří jedenáct nezávislých odborníků ze světa financí, bankovnictví či médií vysloužila hodnocení 68,35 %. Jako druhá nejlépe hodnocená se umístila UniCredit Bank, která získala 68,1 %. Teprve na třetím místě se u odborníků
umístila Česká spořitelna, která byla několik čtvrtletí favoritem porotců, tentokrát se ziskem 67,25 %.
Odborná porota je kromě veřejnosti a serveru www.bankovnipoplatky.com jedním z hodnotitelů v projektu klientského ratingu OVB Vstřícná
banka. Její podíl na celkovém hodnocení je 58 procent. Odborná porota má tak v celém hodnocení jednoznačně nejsilnější váhu.
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Kristýna Havligerová:

Strategií ČS je nejvýhodnější řešení pro klienta i banku

Zeptali jsme zástupce České spořitelny, která se stala dle hodnocení klientského
ratingu OVB Vstřícná banka bankou s absolutně nejlepším hodnocením odborníků,
od nichž získala v průměru 71 % , paní Kristýny Havligerové, tiskové mluvčí České
spořitelny.
Gratulujeme Vám k nejlepšímu umístění ze strany odborné poroty v hodnocení OVB Vstřícná banka.
V celkovém hodnocení, tedy hodnocení Odborné poroty, serveru www.bankovnipoplatky.com a veřejnosti získala Česká spořitelna celkově třetí místo s jen minimální ztrátou za nejvstřícnější bankou
za II. čtvrtletí, kterou se stala GE Money. Připomínám, že rozdíl představuje pouhých 1,4 procenta.
U odborníků však ČS suverénně zvítězila, když získala 71 %.
Českou spořitelnu hodnotí odborná porota jako banku, která má velmi stabilní postavení, je dostupná, má širokou nabídku produktů a služeb a ve vztahu ke klientům je velmi aktivní a inovativní. Hodláte poměrně vysoce nastavené tempo nově zaváděných novinek udržet i v dalších čtvrtletích?
Vždy jsme byli aktivním hráčem na trhu a přicházeli s novinkami. V tom budeme i nadále pokračovat.
První takovou novinkou druhého pololetí, kterou klientům nabízíme od pondělí 16. srpna, je snížení úrokové sazby hypoték. Základní sazbu
hypotečního úvěru na 4,59 %. Klienti však mohou svou sazbu snížit o další 1 %. Nově, pokud aktivně využívají Osobní účet České spořitelny,
tedy měsíčně jim na účet přijde jednou 1,5 násobek měsíční splátky hypotéky a odejdou čtyři platby, získají slevu 0,5 %. Dalšího snížení
o 0,5 % dosáhnou zájemci volbou pětileté fixace a splatnosti 20 let. Celkově si tak mohou sáhnout až na sazbu od 3,59 %.
V druhém pololetí jsme také představili novou službu Ideální hypotéky nazvanou Překlenovací financování – ta umožňuje klientům profinancovat nové bydlení, a to v takových případech, kdy klient bydlení již má a z nejrůznějších důvodů přemýšlí o koupi bydlení nového. Díky
této službě klient získá nejen peněžní prostředky pro financování své nové nemovitosti, ale také čas na prodej nemovitosti stávající. Novinky
chystáme i v dalších měsících a to pro soukromé osoby, živnostníky a menší firmy či malé a střední podniky. Konkrétní informace bychom
ale rádi zveřejnili až v momentě, kdy to bude aktuální.
Co je vaší největší motivací a cílem pro výběr nových produktů a služeb se kterými přicházíte na trh?
Jsou to potřeby našich klientů, které si pravidelně zjišťujeme. Naší dlouhodobou strategií je výhodné finanční řešení pro klienta i banku,
které je postavené na délce a intenzitě vzájemného vztahu. Jaké konkrétní vstřícné kroky vůči klientům chystáte pro třetí čtvrtletí roku 2010
respektive v období do konce roku? O růstu či poklesu klientského ratingu bank totiž rozhoduje především aktivita banky, její inovace a přístup ke klientům v daném čtvrtletí.
Už jsme připravili několik novinek – začátkem července nový produkt Internetové spoření: Od 1. července 2010 jsme rozšířili nabídku depozitních produktů o Internetové spoření České spořitelny, spořící účet s úrokovou sazbou až 1,50 % p. a. Prostředky lze z účtu Internetového
spoření ČS vybrat kdykoli, zřízení i vedení účtu je zdarma. O Internetové spoření ČS mohou klienti zažádat přes internet nebo po telefonu.
Od včerejšího dne zase máme hypoteční sazbu od 3,59 %: Snížili jsme základní sazbu hypotečního úvěru na 4,59 %. Klienti však mohou
svou sazbu snížit o další 1 %. Pokud aktivně využívají Osobní účet České spořitelny, tedy měsíčně jim na účet přijde jednou 1,5 násobek
měsíční splátky hypotéky a odejdou čtyři platby, získají slevu 0,5 %. Dalšího snížení o 0,5 % dosáhnou zájemci volbou pětileté fixace a splatnosti 20 let. Celkově si tak mohou sáhnout až na sazbu od 3,59 %.
Připravujeme další novinky u našich současných služeb, stejně tak připravujeme vzdělávací aktivity například v bezpečnosti. O jtl. aktivitách
bychom ale rádi informovali ve chvíli, kdy to bude aktuální. Určitě vám zašleme naše tiskové zprávy.
Je spokojenost Vašich klientů zhmotněná mimo jiné i v hodnocení klientského ratingu OVB Vstřícné banky pro vás největší motivací?
Jak jsme již dříve říkali, řídíme se především průzkumy, které pro nás dělají renomované společnosti. Vedle toho nás ale vždy těší, pokud
se umístíme na předních místech soutěží, hodnocení a ratingů. Tedy stejně tak máme radost z umístění v klientském ratingu OVB Vstřícné
banky.
Budete čtvrtletní výsledky hodnocení OVB Vstřícná banka sledovat i nadále?
Informace o výsledcích dalších pokračování sledovat budeme.
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Bedřich Danda, náměstek MPO

Živnostníci jsou na bankovní poplatky citlivější než občané

Člen odborné poroty OVB Vstřícná banka Bedřich Danda byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu. V této souvislosti jsme se pana náměstka
a současně předsedy sdružení podnikatelů a živnostníků zeptali mimo jiné
na bankovní poplatky, situaci živnostníků v tomto roce a jeho plány do budoucna.
Jaké budou priority ve Vaší nové funkci? Na co se chcete zaměřit a jaké cíle byste chtěl splnit do konce Vašeho funkčního období?
Zásadně se chci přičinit o snížení byrokratické zátěže podnikatelů. Mnoho se o tom mluvilo a jistě se i udělalo, ale myslím si, že stále je zde prostor pro další odbourávání. I proto jsem se rozhodl zřídit při mé sekci
expertní skupinu z podnikatelů, kteří budou dodávat podněty, na které podnikatel v denním životě naráží. Já
potom nechám ty nejkvalitnější návrhy zpracovat našimi úředníky a v nejbližší době je realizovat v legislativě
a následně i v praxi.
Jak vidíte aktuálně v současné době situaci živnostníků a malých podnikatelů v ČR? Je jejich situace oproti minulému roku lepší,
horší nebo stále stejná? A co nejvíce dle Vašeho názoru, nebo dle Vašich poznatků živnostníky nejvíce trápí a ztrpčuje jim život?
Situace je jistě zcela stejná jako v roce 2009. Musíme si uvědomit, že teprve dnes pociťujeme ty tvrdé dopady finanční krize, která má
jistě svoji dlouhou setrvačnost. A co živnostníkům ztrpčuje život? Jistě je to úbytek zakázek, za což žádná vláda nemůže a dále dostatek
vlastního kapitálu pro přežití na dobu 2-3 let období krize. Jsem mírný optimista, že se situace obecně zlepší, ale nikdy to již nebude jako
před krizí, v roce 2007-2008.
Jak se aktuálně vyvíjí vztah bank k malým podnikatelům a živnostníkům? Jsou banky v poskytování úvěrů a vůbec v přístupu
k živnostníkům vstřícnější?
Stále stejná píseň. Banky mají jistě dost peněz, ale jejich „tabulky“ nedovolují tyto peníze půjčovat, protože jim v tabulkách vychází malá
bonita nebo dokonce žádná.
Myslíte si, že ohlášené zvýšení poplatků mnoha bankami na konci prázdnin a v září letošního roku postihne negativně i živnostníky? A jsou živnostníci na výši bankovních poplatků stejně citliví jako běžní klienti, nebo jsou tam zřejmé nějaké rozdíly?
Určitě postihne a to nás všechny. Živnostníci jsou podle mého názoru ještě citlivější než občané, protože vidí, že banky mají vysoké zisky
7-8 mld., které odvádějí svým zahraničním matkám, a zcela určitě na to živnostník svými poplatky přispívá. Zaregistroval jsem, že poplatky
činí až 30% výnosu. Co k tomu dodat…
Máte už připravená nějaká opatření nebo nápady, jak výrazně zmenšit zbytečnou administrativu živnostníkům, ale i dalším podnikatelům?
Ano, máme již plán, který jsem dnes dostal, ale publikovat ho nechci, protože celou problematiku máme tzv. v procesu a nechtěl bych
„plašit“. Určitě se brzy dozvíte více.
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Jiří Čapek

Zaměříme se na větší vstřícnost při obsluze našich klientů

Rozhovor s výkonným ředitelem Raiffeisenbank pro oblast retailu
Zeptali jsme se zástupce Raiffeisenbank, která se stala Nejvstřícnější bankou za I.
čtvrtletí roku 2010 v projektu prvního českého klientského ratingu OVB Vstřícná
banka pana Jiřího Čapka, výkonného ředitele pro oblast retail:
Gratulujeme Vám k zisku titulu Nejvstřícnější banka v ČR za I. čtvrtletí. Čím si dle Vašeho názoru
získala Raiffeisenbank důvěru porotců, veřejnosti i nezávislého serveru, z jejichž hodnocení vyšla
Raiffeisenbank celkově jako nejvstřícnější banka?
Jako pro banku inspirovanou klienty je pro nás vstřícnost vůči klientům hodně důležitá, proto se o ni maximálně snažíme. Banky jsou si hodně podobné v produktech a službách, které nabízejí. Ale my k tomu chceme
přidat něco navíc – něco, co klient neočekává, když jde do banky, něco, co nepovažuje za samozřejmost.
Je to celá řada drobností, která přispívá k tomu, že klient odchází z naší banky spokojen – ať už je to úsměv
bankéře, pomoc klientovi v obtížných situacích (např. při ztrátě karty) nebo třeba to, že pobočku otevřeme pět minut před tím, než začne
oficiální otevírací doba.
Na výsledcích hodnocení je zajímavé, že Raiffeisenbank ani u jedné z hodnotitelských skupin (odborná porota, veřejnost, server
www.bankovnipoplatky.com) nebyla na prvním místě hodnocení. U všech skupin hodnotitelů skončila banka jako třetí nejlépe
hodnocená banka. Celkově to však stačilo o necelé procento na získání titulu Nejvstřícnější banka. Hodnocení Raiffeisenbank tak
bylo u všech skupin nejvyváženější. Berete tento stav jako výhodu, nebo vidíte i do budoucna prostor ke zlepšování?
Právě to nás těší nejvíce. Jsme rádi, že jsme uspěli jak u veřejnosti, tak i u odborné poroty. Samozřejmě nejdůležitější pro nás je, jak nás
vnímají naši klienti. Ale jsme rádi, že jsme dokázali o našem přístupu přesvědčit i odborníky.
Jaké konkrétní vstřícné kroky vůči klientům Raiffeisenbank rozhodli podle Vás o jejím nejlepším umístění v hodnocení OVB Vstřícné banky?
Kromě výše zmíněných nadstandardních kroků je to především kvalita a šíře našich služeb. Dlouhodobě se snažíme o to, nabízet výjimečné
produkty, které jsou zároveň zajímavé i svou cenou. Chceme zvýhodňovat naše stávající klienty a nabízet jim různé věrnostní slevy. Jsme
např. první a dosud jedinou bankou, která klientům platí za to, že u ní mají účet. Navíc je tento náš program provázán i s charitou a díky tomu
už jsme vybraným charitativním organizacím přispěli částkou přes 600 tisíc korun. Pravidelně se našich klientů ptáme, co jim u nás chybí
a co vadí, na základě těchto podnětů jsme i loni zrušili některé poplatky. Takže naší silnou stránkou je kombinace vysoké kvality, ojedinělých
produktů a nízkých cen pro naše věrné klienty.
Kde vidíte rezervy banky a v čem by se měla zlepšit, aby si své postavení nejvstřícnější banky v České republice udržela i v dalších čtvrtletích?
Laťku jsme si nasadili hodně vysoko a budeme dělat vše pro to, abychom naší pozici dokázali obhájit. Budeme dále našim klientům naslouchat a snažit se i dále vylepšovat naše služby. Ještě více se zaměříme na kvalitu obsluhy a vstřícnost při obsluze našich klientů.
Z nezávislých průzkumů celoevropského indexu Trim opakovaně vyplývá, že naši klienti jsou nejspokojenější v České republice. Pro nás to
znamená především to, že nesmíme polevit v naší práci a musíme i nadále naše služby posouvat dál.
Je spokojenost Vašich klientů zhmotněná i v hodnocení klientského ratingu OVB Vstřícné banky pro Vás největší motivací?
Jednoznačně, nespokojení klienti nebudou mít žádný důvod u nás zůstávat.
Budete výsledky klientského ratingu bank i nadále sledovat?
Samozřejmě, kvalita služeb je naše důležitá priorita, proto nás bude i nadále zajímat, jak nás vnímá odborná i laická veřejnost.
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Jakub Pavel

GE Money je výjimečně přímočarou bankou

Zeptali jsme zástupce banky GE Money Bank, která se stala Nejvstřícnější bankou za II. čtvrtletí roku 2010 v projektu prvního českého klientského ratingu OVB
Vstřícná banka pana Jakuba Pavla, customer value managera GE Money Bank:
Gratulujeme Vám k zisku titulu Nejvstřícnější banka v ČR. Čím si dle Vašeho názoru získala GE Money
Bank důvěru porotců, veřejnosti i nezávislého serveru, z jejichž hodnocení vyšla Vaše banka celkově
jako nejvstřícnější banka?
Tohoto ocenění si velice vážíme a jsme opravdu rádi, že naše usilovná snaha uspokojovat potřeby zákazníků
přináší ovoce. Podle našeho názoru za tímto úspěchem stojí mnoho aktivit, které se týkají jak nabídky produktů, prodejní oblasti, ale i jiných směrů. Zmínil bych zejména naše produktové inovace, za které jsme byli
oceněni i Zlatou korunou, např. za Internet banku vyhodnocenou zákazníky jako nejlepší na trhu. Snažíme
se jít s dobou a přiblížit se našim klientům prostřednictvím nejnovějších trendů. V oblasti distribuční sítě například rozvíjíme síť mobilních
bankéřů, instalujeme depozitní bankomaty, zavádíme naprosto nový a na tomto trhu ojedinělý design poboček, atd. využíváme přímé komunikace s klienty on-line a nově jsme zastoupeni i na sociálních sítích (Facebook, Twitter). Podobných aktivit je spousta a není zde prostor
je všechny vyjmenovat.
Jaké konkrétní kroky GE Money bank ve II. čtvrtletí vedly k zisku titulu? Jaká opatření v posledních měsících byste označil, jako
velmi vstřícná či na našem trhu výjimečná?
Ve druhém čtvrtletí proběhlo mnoho zajímavých kampaní a akcí. Za všechny jmenujme alespoň kampaň na osobní půjčku Expres bez poplatků za vedení či zřízení, kde klient mohl například oproti standardní nabídce např. u 100 tisícové půjčky na 60 měsíců ušetřit téměř čtyři
tisíce korun. To, v kombinaci s našimi velmi konkurenceschopnými sazbami na osobních půjčkách, byla do značné míry na trhu ojedinělá
nabídka. Dále např. u hypotečních úvěrů jsme odpouštěli poplatky za otevření a na některých pobočkách poskytovali odhady nemovitostí
jako službu zdarma. V květnu jsme také na trh uvedli zcela nové a bezkonkurenční pojišťovací programy k platebním kartám. Od cestovního
pojištění až po unikátní asistenční služby, díky nimž například za havárii vody v bytě nic neplatíte.
GE Money ve II. čtvrtletí překonala i nejvstřícnější banku I. čtvrtletí Raiffeisenbank a přeskočila i největší tuzemské banky. U poroty jste zabodovali svými bonusovými a zvýhodněnými akcemi, které měly logiku a šikovnými marketingovými kampaněmi. Budete
tento směr a strategii i do budoucna rozvíjet?
Rozhodně ano, chystáme se např. ve druhé polovině letošního roku a v duchu naší strategie (a tím to určitě nekončí) výrazně vylepšit, rozšířit
a zprůhlednit nabídky v některých klíčových produktových skupinách. Rádi bychom tyto změny doprovodili zvýhodněním pro klienty, kteří si
tyto nové produkty na míru ušité zákaznickým segmentům budou chtít zřídit. V tuto chvíli nemůžeme sdělit více, ale rozhodně se o těchto
nabídkách prostřednictvím marketingových kampaní klienti dozvědí.
Jak by se dle Vašeho názoru měla chovat nejvstřícnější banka, aby si i nadále uchovala důvěru svých klientů a titul nejvstřícnější
banky si udržela i nadále? Které konkrétní kroky pro své současné i budoucí klienty v nejbližších měsících připravujete?
Určitě není náhoda, že jeden z klíčových cílů, tj. být jasně komunikující a výjimečně přímočarou bankou je přesně sladěný s cílem hodnocení
nejvstřícnější banky. Tento trend se již nějakou dobu objevuje v naší komunikaci s mottem „Rozumíme si“. Jde nám o to, aby naše produkty
byly pro klienty co nejjednodušší, nejsrozumitelnější a samozřejmě plnily jejich potřeby co nejlépe. Pokud jde o naše plány na nejbližší období, tak jsem se o nich zmínil již v předchozí odpovědi, ale jsou velmi zásadní a týkají se několika různých produktových skupin.
Je spokojenost Vašich klientů zhmotněná i v hodnocení klientského ratingu OVB Vstřícné banky pro Vás největší motivací?
Takový výsledek je pro nás obrovskou motivací. Naším cílem je spokojený zákazník a pravidla této soutěže v sobě klíčové faktory klientské
spokojenosti obsahují. My to vnímáme jako odměnu, ale zároveň i závazek do budoucna, protože se je velmi těžké udržet status nejvstřícnější banky v tak konkurenčním prostředí, jaké na tomto trhu panuje.
Budete výsledky klientského ratingu bank i nadále sledovat?
Pro nás jsou samozřejmě průzkumy klientské spokojenosti jedním z nejdůležitějších vodítek pro směr budoucího vývoje, rozšiřování, či
úpravy produktových nabídek, atd. Sledujeme je dlouhodobě a pravidelně a tak tomu bude i nadále. Udělení tohoto ocenění vyvolá ještě
větší tlak a zaměření na zákaznickou spokojenost. Budeme se velmi snažit udržet si status nejvstřícnější banky co možná nejdéle.
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Michal Knapp

Ne vše, co děláme, musí mít své měřitelné výsledky

Michal Knapp, předseda představenstva a generální ředitel OVB Allfinanz o partnerství se Zlatou korunou a OVB Vstřícnou bankou.
OVB a Zlatá koruna je už poměrně silný svazek. Přesto – proč jste se rozhodli jít do tak dlouhodobého
partnerství?
Především to rozhodování nebylo vůbec těžké. Když jsme se před několika lety rozhodli stát se dlouhodobým
generálním partnerem Zlaté koruny, věřili jsme, že má a ještě posílí své místo na trhu. Potvrdilo se. Zlatá koruna dnes přesahuje hranice pouhého ocenění, stala se uznávaným indikátorem kvality, běžnému spotřebiteli
pomáhá lépe se orientovat v produktech, které trh nabízí. Je respektovaným zdrojem kvalifikovaných informací, ze kterého čerpají nejen odborníci či média, který je ale zároveň také důležitým faktorem pro mnoho
běžných spotřebitelů. Není lepší důkaz o významu a potřebnosti Zlaté koruny, než je právě její široká využívanost. Spojenectví je tedy v tomto případě jen logickým. Naše partnerství symbolizuje spojení finančního
poradenství s nejlepšími finančními produkty na českém trhu. Stejně tak, jako tento projekt, pomáhá totiž i OVB Allfinanz, a.s. veřejnosti
orientovat se ve světě financí. Dopad ocenění Zlatá koruna přitom míří právě a především směrem ke spotřebitelům, svým tlakem na kvalitní
finanční produkty totiž Zlatá koruna může svým výrazným způsobem reálně ovlivnit trh s jejich nabídkami. Také Finanční mezinárodní fóra
Zlaté koruny se stala diskusní platformou špičkových ekonomů a svou ojedinělostí zvyšují i význam tohoto ocenění.
V tomto roce se OVB stala generálním partnerem dalšího projektu, OVB Vstřícné banky.
Naším závazkem ke klientům je být dobře připraven, mít znalosti a vědomosti, na základě kterých můžeme kvalifikovaně sestavit finanční
plán. K tomu je možné využívat různých zdrojů. Přesto oněch vstupních dat není nikdy dost. Kromě odborných hledisek se totiž vyskytují
další, která mnohdy nelze zcela explicitně změřit či spočítat. Zároveň je třeba, aby široká veřejnost chápala důležitost znalosti základních
finančních pojmů a byla také schopna udělat si vlastní názor na to, co je dobré, a co je méně dobré. Jedním z prostředků, jak u spotřebitelů
finančních produktů vyvolat proaktivní zájem jsou projekty jako OVB Vstřícná banka. Úkolem OVB je totiž mimo jiné pracovat na kontinuálním zvyšování povědomí veřejnosti o problematice financí a finančních produktů. K tomu právě OVB napomáhá – lidé, kteří chtějí hlasovat,
musí totiž získat alespoň základní znalost trhu. Tedy musí proaktivně věnovat nějaký čas na to, aby mohli hlasovat. A tím se dostáváme
k dalšímu přínosu projektu hodnocení bank OVB Vstřícné banky. Smyslem projektu OVB Vstřícná banka není pouze hodnocení bank
samotných, ale také přinášet zajímavé novinky, vzdělávací informace, porovnání, návody, rozhovory a další zajímavé informace ze světa
bankovnictví a financí. Lze říci, že na jednom místě se tak může klient nejen vzdělávat, informovat a pobavit, ale může nejen nově nabytých
informací, ale i reálných zkušeností okamžitě využít prakticky ke kvalifikovanému ohodnocení bank. Služby klientům, ale i široké veřejnosti
tak přinášíme i prostřednictvím těchto projektů.
Bankovní vzdělanost má v České republice stále stoupající tendenci, paradoxně jí výrazně pomohla krize, protože klienti se začali více zajímat o to, jaký produkt vlastně mají a jak jejich banka funguje. Přesto je ještě hodně práce před námi. I to je důvod, proč se OVB se Vstřícnou
bankou spojila, protože společnost se aktivně zapojila do procesu finančního vzdělávání. Vzdělaný klient vytváří tlak, který vede ke zlepšení.
To jde napříč trhem, ten bankovní nevyjímaje. Není potřeba, aby každý byl vystudovaný ekonom, ale zlepšení základní ekonomické vzdělanosti v české společnosti rozhodně pomůže zlepšit celkovou kvalitu nabízených služeb, a tak i přístup bank ke svým klientům. Banky by
o informované klienty stát rozhodně měly – protože ti jsou ideálními klienty. Vzdělaný klient vyžaduje sofistikované služby, na kterých obvykle
banka i klient může více vydělat. Tedy jasná symbióza. OVB Vstřícná banka je potom skvělým prostředkem na cestě za tímto cílem.
Dobrá, lze tedy říci, zda spojení vás a těchto projektů přináší nějaké měřitelné výsledky?
Ne vše na tomto světě musí být měřitelné či nějak jinak zhmotněné. Ptáte-li se na to, zda OVB na těchto spojenectvích vydělává, pak určitě
ne přímo. Zlatá koruna, OVB Vstřícná banka a jejich podpora jsou pro nás součástí sociální odpovědnosti, ke které se hlásíme. Iniciujeme
a podporujeme aktivity vedoucí ke kultivaci finančního trhu, finanční gramotnosti či pouze pro dobro věci a to proto, že upřímně věříme,
že je to tak správně. Společenská odpovědnost nemůže být prostředkem k čemukoli – může ale být prostředkem našeho dalšího rozvoje.
Proč Zlatá koruna a OVB Vstřícná banka? Protože pomáhají vzdělávat naše klienty. I naše potencionální klienty. A vlastně lidi vůbec. To je
hodnota, která je pro nás v těchto projektech významná. A to je také ta hlavní hodnota, kterou z našeho spojenectví získáváme. Jméno naší
společnosti je díky medializaci těchto projektů také vidět, co že je logické a příjemné vyústění našeho partnerství. Určitě to ale neděláme
proto, že bychom na partnerství mohli finančně získat, což asi bylo předmětem Vaší otázky.
Pokud bychom měli hovořit o měřitelných aspektech partnerství, pak se musíme ptát, zda uvedené projekty dosahují cílů, které si vytýčily. Musím
říci, že tyto cíle oba projekty splňují nadmíru dobře. Měřit tak jistě můžeme vzrůstající zájem médií o výsledky těchto projektů, stále širší využívání
informací a poznatků, které tyto projekty přináší ze strany veřejnosti a to i veřejnosti odborné. Zaznamenat tak můžeme díky kvalitním výstupům
i stále se zvyšující zájem veřejnosti o tyto projekty a jejich výsledky, což je opět měřitelná veličina, jejíž vzrůstající trend mě velmi těší.
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Mají z Vašeho pohledu generálního partnera projekty Zlatá koruna a OVB Vstřícná banka nějakou souvislost? Jedná se o zcela
samostatné, oddělené projekty, nebo mají tyto projekty podobné či společné prvky?
Každý z projektů se sice zabývá jiným segmentem a právě z tohoto důvodu se projekty velmi dobře doplňují. Zatímco hlavním předmětem
Zlaté koruny jsou produkty bank a dalších finančních institucí, předmětem hodnocení klientského ratingu OVB Vstřícná banka je hodnocení bank jako takových a to nejen z produktového hlediska, ale také i z pohledu image banky, schopnosti komunikace banky, přístupu
ke klientům, komplexnosti servisu pohledem koncového retailového spotřebitele a dalších hledisek. Právě hodnocení konkrétních produktů
a služeb bank, kterými se zabývá především Zlatá koruna je jedním z nejdůležitějších součástí hodnocení OVB Vstřícné banky. Porotci, ale
i veřejnost tak může při hodnocení využívat mimo jiné i výsledky hodnocení produktů Zlaté koruny jako velmi vhodný a relevantní podklad
pro své hodnocení bank.
Logickou souvislostí a propojením obou projektů se snažíme dosahovat vyšší kvality výstupů a tedy i kvalitnějšího a komplexnějšího vzdělávání klientů. Velice mě navíc těší, že výsledky obou projektů stále častěji využívají ke své práci i odborné instituce a plně je respektují i banky
samotné. Právě pro banky se staly výsledky projektů Zlaté koruny a OVB Vstřícné banky velmi zajímavým indikátorem a zpětnou vazbou pro
zhodnocení svých minulých kroků a opatření a pro jejich korekci do budoucna. Usuzuji tak z toho, že některé banky již použily hodnocení
OVB Vstřícné banky ve svých marketingových komunikacích.
Významnou součástí projektu Zlatá koruna jsou i Mezinárodní fóra Zlaté koruny. OVB se v tomto roce stává generálním partnerem
Mezinárodního finančního fóra již podruhé. Proč jste se nyní rozhodli právě pro fórum, které bude o penzijní reformě?
Dlouhodobá fiskální neudržitelnost v důsledku stárnutí populace a prodloužení střední doby dožití až na 88 let je více než hrozbou stávajícího důchodového systému. Pokles reálných důchodů budoucnosti je zcela evidentní a tak se potřeba penzijní reformy s povinným druhým
fondovým pilířem stává nutností. Bez ohledu na podobu penzijní reformy je potřeba přemýšlet o zajištění finanční stability ve stáří. Hovoříme-li o důchodové reformě jako fenoménu, který zasáhne, ovlivní ekonomické fungování občanů ve fázi předdůchodové ekonomické
aktivity, pak lze směle tvrdit, že miliony občanů budou potřebovat důchodovou reformu podrobně vysvětlit respektive její dopady a také
možnosti, zdaleka ne každý je v tomto směru dostatečně finančně gramotný, aby vše pochopil v rámci kontextu své ekonomické situace,
pouze na základě informací z médií. Důležitým úkolem finančního poradce tak bude v této souvislosti vysvětlovat spoluobčanům význam
tohoto kroku a také poskytnout klientovi finanční poradenství, ač přestože se jedná vysoce pravděpodobně o státem jasně definovaný produkt (alespoň tolik má dnešní znalost), bude tento produkt ve své aplikovatelnosti vysoce individuální viz rozdílný investiční horizont a vztah
k investičnímu riziku každého občana (úvaha opět založena na předpokladu existence několika investičních strategií). Myslím si, že je zcela
nepochybné pro úspěšnou implementaci, distribuci nového produktu v rámci připravované penzijní reformy, bude-li zaveden koncept, kdy
bude možnost individualizovat potřeby občana v oblasti vztahu k investičnímu riziku a ve volitelnosti investičního horizontu, využít stávající
tržní distribuční infrastrukturu, která je státem regulovaná a za léta své existence prokázala svůj význam.
A tady vidím naši nezastupitelnou roli. Právě toto fórum se dotýká otázek, v nichž se OVB Allfinanz velmi angažuje, protože to je jedna
z praktických cest, která dává předpoklady nejen k využití tržního potenciálu, ale též ke kultivaci našeho trhu jako takového.
Dobrá, ale přesto – nebylo by dobré právě teď, v době krize, soustředit svou pozornost jiným směrem a směřovat finanční prostředky spíše do obchodní sítě a její podpory?
Právě v této době, v době krize, nebo možná spíše doznívající krize, je potřeba dbát na prevenci. Lidé více než kdy jindy chápou nutnost
získávat informace o financích. O tom, jak celý systém funguje a jak se v něm neztratit. Proto je podpora každého takového projektu nesmírně důležitá. Pro nás všechny je velmi důležité investovat nejen finanční prostředky, ale také čas, nápady a úsilí do našich klientů. Investice
do vzdělání našich klientů je tak pro nás jedním z nejdůležitějších aspektů naší činnosti. Ať již přímo, nebo prostřednictvím například podpory
Zlaté koruny, OVB Vstřícné banky nebo projektu finančního vzdělávání žáků základních škol.
Zastavme se u posledního zmíněného – tedy u finančního vzdělávání žáků základních škol. Ten jste představili před půl rokem
v Liberci. Jak se mu od té doby daří?
Skoro se mi o něm chce hovořit jako o našem dítěti a říci, že se mu daří dobře, má se čile k světu a nad naše očekávání roste a sílí. Když
jsme projekt připravovali, věděli jsme, že zasahujeme do oblasti, která dosud není příliš ošetřená, přitom vzdělávání našich nejmladších je
tím nejpodstatnějším. Nečekali jsme ale, jaký zájem vyvolá. Postupně jej budeme uvádět v život i v dalších regionech.
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Jan Franek

tiskový mluvčí a člen dozorčí rady Fio banka, a.s.
Soutěž OVB Vstřícná banka je na českém trhu unikátní svým přístupem k hodnocení bank. Jde o první
klientský rating s čtvrtletní frekvencí, hodnocení navíc vychází z postoje veřejnosti, poplatkové dostupnosti a zároveň názoru odborníků. Proto jsme rádi, že se nejvstřícnější bankou opakovaně stala právě
Fio banka. Vstřícnost ke klientům je podle nás velmi důležitá, obzvláště ve finančním sektoru.

Peter Herbert

generální ředitel a předseda představenstva
GE Money Bank
„Vítězství v klientském ratingu OVB Vstřícná banka nás velmi potěšilo. Je to pro nás velké povzbuzení
do další práce. Velmi si ho ceníme i proto, že součástí hodnocení je jak pohled odborníků, tak hlasování
veřejnosti. Tato zpětná vazba je pro nás velmi cenná. V GE Money Bank chceme totiž být blízko svým
klientům. Znamená to, že děláme vše, abychom porozuměli jejich přáním a potřebám. Neustále také
rozšiřujeme pobočkovou síť, abychom byli pro klienty co nejdostupnější. Máme jednu z nejširších sítí
v ČR, kterou tvoří 242 poboček. Naše Internet Banka, které se ve veřejných soutěžích dostalo v minulých dvou letech ocenění uznávaného lídra na trhu, představuje pro naše zákazníky další pohodlný
způsob, jak pohodlně využívat naše služby. O tom, že to nejsou jen prázdné proklamace, svědčí i to, že
za poslední dva roky se počet aktivních uživatelů Internet Banky zvýšil o 45%.
Věříme, že pozitivním hodnocením klienti i odborníci ocenili inovace a unikátní produkty, které jsme
na český bankovní trh uvedli v roce 2010. V září jsme například představili nový koncept balíčkových
běžných účtů Genius. Vedle neomezeného platebního styku přináší zvýhodnění na dalších bankovních
produktech a ucelenou nabídku doplňkových pojistných produktů. To vše za jeden měsíční poplatek.
Na podzim GE Money Bank představila novou řadu kreditních karet MoneyCard. Zájemci o kreditní karty
si tak mohou vybrat MoneyCard Gratis, MoneyCard Plus nebo MoneyCard Gold. Také v oblasti služeb
pro firemní klienty přikročila banka k revoluční nabídce, když v prosinci snížila poplatky za europlatby
na úroveň domácích plateb.“

Bedřich Danda

náměstek ministra průmyslu a obchodu, porotce
První klientský rating OVB Vstřícná banka za první rok své existenci prokázal vysokou uživatelskou hodnotu pro klienty bank, kteří získali každé čtvrtletí zajímavé, důležité a profesionální informace o krocích
a opatřeních bank a jejich vstřícnosti vůči klientům. Výsledky hodnocení OVB Vstřícné banky tak byly
velmi dobrým vodítkem pro výběr banky či konkrétního bankovního produktu jak pro běžné klienty,
tak pro podnikatele a živnostníky. Velmi také oceňuji otevřenost a průhlednost hodnocení, které je plně
veřejné a každý tak může hodnocení on-line kontrolovat. Přeji klientskému ratingu OVB Vstřícná banka
i do roku 2011 takovou úspěšnost a dynamiku jaký prokázal v roce 2010
Prezident České hospodářské komory Petr Kužel
„Projekt hodnocení bank OVB Vstřícná banka přinesl nejen nový systém
hodnocení, který kombinuje hlas veřejnosti, odborné poroty a objektivního
zkoumání výše bankovních poplatků; ale přispěl zároveň i k popularizaci
bankovního sektoru v očích podnikatelské veřejnosti.“
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Tiskové konference
Zahájení a spuštění projektu 4. 3. 2010
Hovoří předseda
předsetavenstva
OVB Allfinanz, a.s.
Michal Knapp

Tisková konference se uskutečnila v nové budově
Národního muzea – bývalá Svobodná Evropa.
Moderátor TK Zdeněk
Soudný zahajuje tiskovou
konferenci

Zástupce organizátora projektu Patrik Nacher
oznamuje start OVB Vstřícná banka

94

Novináři sledují průběh TK

Budoucí porotce Otakar Schlossberger,
vedle sedící zástupce HK

Hovoří předseda
představenstva
OVB Allfinanz, a.s.
Michal Knapp

Finanční arbitr František Klufa, Radek Šoltys – zástupce Hospodářské komory, Eva Poláchová – porotce, Otakar Schlossberger – porotce,
Patrik Nacher – organizátor projektu, František Pavelka – porotce, Miroslav Zeman – porotce a manažer projektu,
Michal Knapp – předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. generálního partnera projektu.
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Bankovní gramotnost
v praxi – vzdělávací
program pro studenty
vysokých škol
OVB Vstřícná banka
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ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU

Bankovní gramotnost v praxi

– projekt pro vysoké školy v rámci
„HODNOCENÍ BANK V ČR OVB Vstřícná banka“

Představení projektu a základní cíle
Jedná se o nový inovativní vzdělávací projekt v rámci unikátního hodnocení bank OVB Vstřícná banka, který velmi účinnou, efektivní, nenásilnou formou poskytne studentům vzdělání, přehled a motivaci v oblasti finančnictví, bankovnictví, bankovních produktů a služeb. Získané
informace budou pro studenty trvalé a v praxi široce využitelné. Studenti se naučí získávat informace o dané problematice, samostatně je
hodnotit a využívat. Vzdělávací projekt je navíc velmi jednoduchý k realizaci a úkolem školy bude pouze projekt ve své škole zavést například
na seminářích či praktických hodinách a úkolem vyučujícího bude vyhodnotit výsledné práce. Základní principy projektu:
Teorie překlopená do praktické výchovy a vzdělávání
Jednoduché a snadné zavedení projektu do výuky a seminářů
Důraz na samostatnost studentů a individuální opatřování informací
K dispozici internetová aplikace hodnocení bank a její volné a bezplatné užívání
Veškerá realizace projektu zdarma – zajištění drobných dárků pro zúčastněné vysoké školy a studenty
Konkurence mezi studenty i mezi zúčastněnými vysokými školami – motivace k lepším studijním výsledkům
Široká publikace a zveřejnění nejlepších studentů a škol, s nejlepšími výsledky
Cíle projektu
Cílem vzdělávacího projektu hodnocení bank OVB Vstřícná banka je volnou formou a samostatnou iniciativou motivovat studenty k zájmu
o obor bankovnictví, finančnictví a ekonomiku a k samostatnému vyhledávání a hodnocení informací v této oblasti. Cílem je možnost porovnání znalostí a uplatňování teoretických znalostí v praxi mezi studenty i mezi vysokými školami navzájem.
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Realizace a náplň projektu
Základem projektu hodnocení bank, jejich image, produktů a služeb či celkového přístupu banky ke klientům je internetová volně přístupná
aplikace hodnocení bank OVB Vstřícná banka, která byla přizpůsobena k účelům výuky studentů vysokých škol.
Smyslem aplikace je možnost komfortním a co nejúplnějším způsobem hodnotit banky číselným procentním systémem od 0 do 100 %,
s možností své hodnocení okomentovat a podílet se tak na celkovém hodnocení banky. Hodnocení je každý student povinen zdůvodnit
na základě jím zjištěných objektivních kritérií, ale do určité míry i svých subjektivních pocitů z působení a image hodnocené banky.
Student musí být schopen stanovit si vlastní priority pro hodnocení, tedy na základě jakých kritérií bude banky hodnotit. A tato kritéria si
musí student obhájit. Orientační kritéria jsou uvedena v bodě 4 tohoto projektu. Schopnost zhodnocení bank a jejich produktů, novinek
a konkrétních kroků bank umožní studentům v budoucnu pracovat aktivně s bankovními produkty, vybírat a zhodnotit banku z komplexních
i jednotlivých hledisek.
Hodnocení nevychází prioritně z hodnocení banky jako finanční instituce, ale hodnocení jejích konkrétních kroků a schopnosti studenta
určit, zda daný krok či konkrétní opatření banky je pro klienty banky vstřícné, nevstřícné, neutrální. Dále jakou má dané opatření váhu a důležitost z pohledu klienta banky (např. opatření týkající se pouze malé skupiny konkrétních klientů banky, je výrazně omezenější a slabší než
opatření týkající se všech klientů banky apod.).
Studenti sledují logicky navazující kroky bank v hodnocených obdobích a hodnotí nejen banky mezi sebou, ale také hodnotí i jednotlivé
banky z hlediska posunu a logiky jejich kroků a opatření (např. banka zvýší poplatky, ale to výrazně sníží zájem o daný produkt. V následujícím čtvrtletí proto banka své rozhodnutí koriguje a u daného produktu banka buď sníží jiný poplatek, nebo zvýšené náklady kompenzuje
klientům jiným způsobem – což se následně snaží i marketingově využít). Z hlediska pozorování studenta se bude jednat o neutrální, či
účelový krok banky, nikoliv motivovaný vstřícností ke klientům a zlepšování a zkvalitňování služeb, ale jako krok vynucený.
Hodnocené období představuje jedno kalendářní čtvrtletí. Úkolem studenta je zhodnotit kroky bank v příslušném kalendářním čtvrtletí v celkových souvislostech. Důležité je sledovat nejen kroky konkrétní banky izolovaně, ale i s ohledem na kroky konkurence, motivace banky
a sílu, důležitost a význam daného opatření.

Proč právě tento projekt
Nejlepší formou výuky je motivace a samostatnost
Je zřejmé, že nejefektivnější formou vzdělávání studentů je jejich motivace, probuzení zájmu o probíranou problematiku a zábavná forma
výuky, která probíhá neformálně a dává studentům možnosti samostatného zjištění a opatření informací o dané problematice. Jedním
z nejdůležitějších faktorů umocňujících kvalitu vzdělání i reálnou využitelnost daného oboru v praxi je nutnost samostatného zhodnocení
zjištěných informací, jejich třídění a samostatné přidělování priorit jednotlivým druhům zjištěných informací. Studenti jsou tak motivováni
k samostatnému přemýšlení o probírané látce, uplatnění své iniciativy a nápadů. Naopak nejsou nuceni pasivně přijímat předloženou již
zpracovanou látku, se kterou mohou jen minimálně prakticky pracovat.
Hodnocení bank OVB Vstřícná banka a studenti
Výše uvedenými tezemi je motivován i nový projekt, který Organizátor připravil v rámci prvního klientského ratingu bank OVB Vstřícná banka. Již v současné době se může na hodnocení podílet veřejnost formou přidělení hodnotící známky od 1 (10 % - nejhorší) do 10 (100 %
nejlepší/nejvstřícnější banka). V rámci hodnocení může i každý hodnotitel ze strany veřejnosti každou banku a své hodnocení zdůvodnit
a okomentovat. V rámci praktických zkušeností z přístupu veřejnosti a její velmi vysoké aktivity jsme došli k možnosti využití hodnocení pro
studenty vysokých škol.
Zaměření na praktické informace využitelné v reálném životě i zaměstnání
V oblasti bankovního retailu existuje velké množství produktů a služeb. Pro studenty vysokých škol je jistě praktická a užitečná znalost či povědomí o těchto produktech, jejich třídění, jejich významu nejen z pohledu klienty, ale i z pohledu banky. Tyto informace související s finanční
gramotností jsou výrazně pro studenty praktičtější a využitelnější v oblasti mnoha životních i pracovních situacích. Metoda výkladu o náplni
jednotlivých bankovních produktů a služeb, jejich druzích, třídění, podmínkách apod. není právě nejpopulárnější a z hlediska budoucích
znalostí studentů ideální.
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Vzdělávací projekt OVB Vstřícná banka naopak nabízí vzdělávací metodu do určité míry novátorskou, zaměřenou na samostatné rozhodování studentů a jejich hodnocení. Smyslem projektu není pouhé povrchní ohodnocení bank ze strany studentů, ale nutnost hodnocení
odůvodnit. Jaké okolnosti vzal student při hodnocení v úvahu, kterým kritériím a položkám dál větší váhu, kterým nižší váhu a z jakého
důvodu. Svou roli zde sehrává i to jak je studentovi banka celkově sympatická, zda ho oslovuje svou image, reklamou, praktickými kroky
i svou pověstí, což je zcela jistě zábavnější prvek vzdělávání vycházející přímo ze životních zkušeností a znalostí studentů.
Doporučené hodnocení studentů účastnících se vzdělávacího projektu
Způsob hodnocení a jeho priority budou pouze v rukou konkrétního vyučujícího. Následující text, tak pouze popisuje možné způsoby hodnocení a jejich kombinací.
Hodnocení samotných studentů může být velmi inovativní. U studentů je vhodné hodnotit jak dobře a zodpovědně zvládli svěřený úkol –
tedy co nejkvalitnější a z jejich pohledu nejobjektivnější hodnocení retailových bank.
První možností, jak hodnotit studenty, je subjektivní pohled vedoucího semináře či vyučujícího. Ten zhodnotí především odůvodnění a jednotlivé komentáře studentů.
Druhou možností hodnocení bude žebříček studentů podle toho, jak se přiblíží jejich hodnocení skutečným čtvrtletním výsledkům bank.
Pro snadné porovnání hodnocení jednotlivých studentů s oficiálními konečnými výsledky bank, bude organizátorem vytvořena excelovská
tabulka, kam budou zadána konečná hodnocení studentů. Tabulka sestaví jejich žebříček od studenta s nejlepším souladem svého hodnocení s konečnými výsledky.
Na hodnocení by tedy měl mít vliv nejenom subjektivní pohled vyučujícího z hlediska snahy studentů okomentovat svůj názor na banky, ale
také objektivní prvek souladu hodnocení studentů se skutečnými výsledky bank, který poměrně objektivně zhodnotí kvalitní odhad studentů, cit pro práci s podklady hodnocení a informacemi a jejich správné třídění.
Vzdělávací projekt: zábava, objektivnost, samostatnost a motivace
Hodnocení bank probíhá každé čtvrtletí. Do úvahy jsou brány změny, kroky, kampaně, které banka v daném čtvrtletí uskuteční. Pokud
se studenti tohoto vzdělávacího projektu zúčastní několikrát za rok, získají velmi kvalitní a rozsáhlý přehled v oblasti bankovních produktů
i v oblasti bank samotných. Do povědomí studentů se navíc absolutně nenásilnou formou dostanou vztahy mezi produkty, vztahy mezi
bankami a jejich klienty a váha jednotlivých produktů a služeb v reálném ekonomickém i praktickém životě občanů. Mimoto budou studenti
vnímat vývoj těchto produktů i chování bank a budou samostatně schopni s těmito informacemi pracovat a efektivně je hodnotit. Praktický
dopad vzdělávání studentů a reálná využitelnost a praktičnost získaných informací je v tomto případě nepochybná.
Odměny a dárky vysokým školám a studentům
Vysokým školám, které se projektu zúčastní, a jejich studentům budou ze strany organizátora projektu hodnocení OVB Vstřícná banka,
věnovány dárky související s daným tématem a školní pomůcky pro realizaci projektu. Školy a studenti tak obdrží hlavičkové bloky, lupy,
propisovací tužky, desky, samolepky apod.
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Ceny, odměny
a upomínkové předměty

Reklamní předměty
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www.vstricnabanka.cz
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SVĚŽÍ VZDUCH
NEJEN DO BANK!

OVB Allﬁnanz, a.s.: Společnost OVB je přední
poradenskou společností v oblasti ﬁnančních služeb
v Evropě již od roku 1970. V současnosti působí ve
14 zemích Evropy a stará se o více než 2,8 milionů
privátních i korporátních klientů. S pomocí více než 100
produktových partnerů z řad prvotřídních evropských
a světových ﬁnančních institucí nabízí v rámci skupiny
klientům z celé Evropy strategie v oblasti investic
a ﬁnančního zabezpečení. Od roku 2006 je OVB
Holding AG úspěšně kotována na Frankfurtské burze
jako jediná opravdu nezávislá ﬁnančně-poradenská
společnost v Evropě.

OVB Vstřícná banka představuje projekt prvního
tuzemského, nezávislého a celoročního ratingu
retailových bank v České republice. Projekt ratingu bank
v ČR se zásadním způsobem liší od všech dosavadních
projektů vztahujících se k bankám. Pravidelné
čtvrtletní ratingy bank mají za úkol poskytovat kvalitní
a objektivní informace o tuzemských bankách, jejich
kondici, stavu, image a kvalitě jejich služeb s výhledem
vývoje do budoucna. Hodnocení sew vyvíjí v čase
a banky tak mohou na negativní či pozitivní trendy
okamžitě reagovat.
• • •

• • •
www.bankovnipoplatky.com má tři základní cíle:
zvýšit informovanost bankovních klientů, přispět
ke kultivaci vztahu mezi bankou a klientem a snížit
bankovní poplatky. Server vznikl na podzim 2005,
jako protest proti alarmující situaci v oblasti bankovních
poplatků. Od svého vzniku se věnuje různým aktivitám,
které přímo či nepřímo souvisejí s bankovními poplatky.
V první řadě to je anketa o nejabsurdnější bankovní
poplatek. Mezi další aktivity patří podrobný průzkum
o výši bankovních poplatků u typického klienta, soutěž
pro studenty – Ideální banka v 21.stolení, den protestu
proti bankovním poplatkům (28.2.), studie bankovních
služeb v ČR „Kliente, oznámkuj svoji banku a pobočku“
či on-line poradna s O. Schlossbergerem, bývalým
Finančním arbitrem ČR. Nedávno server spustil unikátní
kalkulátor bankovních poplatků.

Digitaiment, s.r.o.
Sokolovská 49, Praha 8
www.bankovnipoplatky.com

Základní tři kritéria hodnocení jsou bankovní poplatky,
produkty a služby banky a image banky. Každé
kritérium hodnotí odlišná skupina hodnotitelů dle logiky
a smyslu hodnocení. Bankovní poplatky odborný
server www.bankovnipoplatky.com, produkty a služby
banky odborná porota a image banky zaregistrovaní
návštěvníci. V rámci větší objektivity se tedy hodnocení
nezaměřuje pouze na jednu metodu a není postaveno
na jedné skupině hodnotitelů.

OVB Allnanz, a.s.
Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4
www.ovb.cz

OVB Vstřícná banka
www.vstricnabanka.cz

OVB Vstřícná banka
www.vstricnabanka.cz

www.vstricnabanka.cz
www.bankovnipoplatky.com
MRKNĚTE SE
NA BANKOVNÍ
POPLATKY
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Manuál studentů vš pro hodnocení bank
registrace a hodnocení bank

do internetového prohlížeče zadáte webovou adresu

www.vstricnabanka.cz,

na hlavní straně najdete tlačítko REGISTRACE. Dostanete se tak na stránku Registrace nového uživatele.

Vyplňte
do

všechna

políčka

políčka,

ZAMĚSTNÁNÍ

uveďte – student, tím se
Vám rozbalí další políčka
k vyplnění.
Vyberte, na jaké škole studujete,

případně

vyplňte

svou školu. Vyplňte ročník.
Měsíční příjem není povinný.
Vyberte si svůj avatar (obrázek) nebo nahrajte vlastní.
Přečtěte si obchodní podmínky a odsouhlaste vytvoření svého účtu.
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Registrace proběhla úspěšně. Na Váš e-mail Vám bude
doručena zpráva s odkazem
pro aktivaci účtu. Poté se
můžete přihlásit ke svému
účtu – buď dle červené,
nebo dle modré šipky.

Ve Vaší e-mailové schránce
potvrďte aktivaci účtu.

Nyní se můžete přihlásit
ke svému účtu.
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Vyplňte svůj e-mail, zadaný při registraci, a heslo.
Po odsouhlasení přihlášení
se automaticky dostanete
zpět na hlavní stranu. Nyní
můžete hlasovat pro jednotlivé banky.

Zde klikněte na první banku,
tedy Citibank, dostanete se
na hodnocení.
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Zde vyplňte svůj komentář
a udělte hodnocení (1-10),
jakmile kliknete na tlačítko
ODESLAT,

dostanete

se

na potvrzovací stránku o přidání

Vašeho

komentáře/

hodnocení a můžete pokračovat dále a ohodnotit tak
všechny banky.

Takto

můžete

ohodnotit

všechny banky postupně.
Nebo z hlavní strany vybírat
ty, které hodnotit chcete –
na hlavní stranu se dostanete kliknutím na veliký nápis
OVB Vstřícná banka.

105

Svá hodnocení si můžete vytisknout.

Otevře se Vám nové okno
s možností předvolby tisku.

Kdykoli se můžete odhlásit
a hodnotit později. Na hlavní
straně si můžete vybírat banky, které chcete hodnotit.
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