výroční
zpráva
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bankovní poplatky

Úvodní slovo

OVB Vstřícná banka, unikátní klientský rating finančních institucí, je důležitým projektem, který
pomáhá kultivovat a měnit trh finančních produktů na českém trhu. Možností aktivně se zapojit
do hodnocení bank, ale také vzdělávat se díky článkům odborníků si OVB Vstřícná banka získala
své podporovatele, jejichž počet kontinuálně narůstá. A nejen to – OVB Vstřícná banka získala
své „ostruhy“ také právě u finančních institucí, které začaly brát hodnocení svých klientů a také
odborné poroty velmi vážně. V nabídkách finančních institucí se odráží hodnocení OVB Vstřícné
banky, která se tak výrazným způsobem zapojila do kultivace trhu jako takového. OVB prostřednictvím generálního partnerství ratingu vnáší prvky soutěživosti mezi jednotlivými finančními
institucemi a díky tomu klienti dostávají lepší podmínky a lepší finanční produkty, které využívají,
a také díky tomu finanční instituce stále aktivněji komunikují a snaží být více proklientsky orientované.
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.
		
Ing. Michal Knapp
předseda představenstva
a generální ředitel OVB Allfinanz, a.s.
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Úvodní slovo

Projekt prvního klientského ratingu OVB Vstřícná banka ve druhém roce své existence potvrdil
své výjimečné místo mezi obdobnými projekty zabývajícími se hodnocením bank. I v průběhu roku 2011 se hodnocení neustále vyvíjelo. Dynamičnost a výjimečnost hodnocení nestojí
pouze na unikátním hodnotícím systému a otevřenosti, ale také na rychlosti rozvoje a inovací.
Mezi nejdůležitější změny, kterými projekt hodnocení v roce 2011 prošel, bylo například rozšíření
hodnocení o neregistrované uživatele či rozšíření spolupráce s vysokými školami. O hodnocení
a čtvrtletní resp. výroční výsledky hodnocení stále více projevují zájem nejvýznamnější tuzemská
média, která o výsledcích stále více informují. Projekt tak plní jednu ze svých důležitých funkcí,
kterou je mimo jiné informovat, rozšiřovat povědomí o novinkách v bankách a vzdělávat. Ve
vztahu k široké veřejnosti tak výsledky plní funkci barometru kvality nabídky a chování jednotlivých bank, což zlepšuje informovanost a orientaci občanů při výběru nejen konkrétní banky, ale
i konkrétních produktů a služeb. Rok 2011 tedy musím hodnotit pozitivně a těším se na novinky,
které projekt už v příštím roce pro občany, banky i média přinese.
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

I. Stručný popis a principy hodnocení
Hodnocené banky (12 x):
Citibank, Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a.s., Fio banka, a.s., GE Money Bank, a. s., Komerční banka, a. s.,

Organizátor:

www.bankovnipoplatky.com

Platforma:

www.vstricnabanka.cz

Generální partner:

OVB Allfinanz, a.s.

Partneři:

SPŽ ČR a BIVŠ

Základní popis hodnocení:

Záštita:

Hospodářská komora ČR

Základní tři kritéria hodnocení – bankovní poplatky (nízké poplatky, průhledné ceny) / produkty a služby banky (kvalitní služby, široká škála

Hlavní mediální partner:

Aktualne.cz

Každé kritérium hodnotí odlišná skupina hodnotitelů dle logiky a smyslu hodnocení. Bankovní poplatky – organizátor

Mediální partneři:

www.kurzy.cz, Deník a www.denik.cz

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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LBBW Bank CZ a. s., BRE Bank S. A., organizační složka podniku - mBank, Československá obchodní banka, a.s. – Poštovní spořitelna,
Raiffeisenbank a. s., UniCredit Bank Czech Republic, a. s. , Volksbank CZ, a. s.
Banky hodnocené až od 1. 1. 2012: Air bank, a.s., Equa bank, a.s., Zuno bank, a.s.

produktů) / image banky (působení navenek, komunikace s klienty).
(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

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.

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)

registrovaní a neregistrovaní návštěvníci

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

Škála hodnocení

u jednotlivých bank.

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

porotci od roku 2010 do roku 2012
Dalibor Z. Chvátal

(Měšec.cz, šéfredaktor)

Mgr. Miroslav Zeman

(www.poplatkozrout.cz)

Poplatkožrout 10 úrovní (stupnice od 1 do 10). Na webu navíc u každého číselného hodnocení budou tři varianty doprovodného

Doc. Ing. František Pavelka, CSc

(BIVŠ, vedoucí katedry finančních obchodů)

značení (důležité pro mezidobí):

Karel Kopeček

(ředitel divize MultiMedia VLP, generální mediální partner Deník)

Eva Poláchová	(zástupce generálního partnera, ředitelka Akademie vzdělání a Analytického centra 1–9/2011)
+

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zlepšovat

Bedřich Danda

(předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR)

–

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zhoršovat

Pavla Hřebíčková

(zástupce mediálního partnera Kurzy.cz)

hodnocení zůstane i po nejbližším vyhlášení pravděpodobně stejné

JUDr. Ing. Ph.D. Otakar Schlossberger (bývalý Finanční arbitr ČR)

bez znaménka

Ing. Helena Kadlecová

(Scott & Rose)

Ing. Jan Brázda, CFA

(zastupuje Czech CFA Society)

k.o. (není co zhoršit)

Ing. Martina Hedvičáková

(Univerzita Hradec Králové)

20 %

proboha / ježkovi voči (tragická)

Ph.D. Mgr. Jan Klička

(vedoucí redaktor Deníku – www.denik.cz)

30 %

bohužel / nic moc (špatná)

Ing. Daniela Čermáková

(vyučující na Metropolitní univerzitě Praha)

40 %

sakra / je to bída (podprůměrná)

Mgr. Petr Kučera

(šéfredaktor ekonomického zpravodajství Aktualne.cz)

50 %

ach jo (průměrná)

Ing. Hana Fojtová

(produktový analytik OVB Allfinanz, a.s.)

60 %

ale jo (přijatelná)

70 %

yeah (dobrá)

3. zaregistrovaní i neregistrovaní návštěvníci webU (hodnotí image banky)

80 %

ok (výborná)

Na základě celoročního zveřejňování proklientských aktivit bank mohou klienti, kteří se zaregistrují, hodnotit jednotlivé banky. Prezentace

90 %

hmm / je to hustý (výjimečná)

produktů, nových služeb a veškeré tiskové zprávy banky posílají na web www.vstricnabanka.cz. Na homepage má každá zúčastněná ban-

wow (není co zlepšit)

ka svoji postavičku poplatkožrouta se svým logem. Zaregistrovaní návštěvníci webu hodnotí on-line banky, jak na ně působí. Hodnocení

10 %

100 %

bude probíhá dotazníkovou formou u každé banky zvlášť.
Od roku 2011 se hodnocení veřejnosti dělí na hodnocení registrovaných uživatelů s váhou 11 procent na celkovém hodnocení a neregistrované veřejnosti s váhou 6 procent na celkovém hodnocení.
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Organizátor a generální partner projektu
Bankovnipoplatky.com – organizátor projektu
Ing. Patrik Nacher, majitel serveru

Generální mediální partner
Aktuálně.cz
Aktualne.cz je jeden z nejrespektovanějších a nejserioznějších zpravodajských serverů v České republice. Už
od roku 2007 tento server přináší širokou škálu informací z domova, zahraničí, ekonomiky či sportu.

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

Mediální partneři

mnohem nižší. Základním cílem portálu je vyvinout tlak na banky, ale i na klienty, který by vedl ke snižování
bankovních poplatků.

Deník
Deníky patří k nejvýznamnějším hráčům na trhu českých tištěných novin se zaměřením na poskytování regi-

OVB Allfinanz, a. s. – generální partner
Tradice, profesionalita, silné zázemí a důraz na kvalitu

onálního 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 in-

Společnost OVB je přední poradenskou společností v oblasti finančních služeb v Evropě již od roku 1970.

ternetu je Deník jedním z hlavních poskytovatelů regionálního zpravodajství v ČR.

V současnosti působí ve 14 zemích Evropy a stará se o více než 2,8 milionu privátních i korporátních klientů.

Zpravodajství mediálního partnera naleznete: www.denik.cz

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

Kurzy.cz

nabízí v rámci skupiny klientům z celé Evropy strategie v oblasti investic a finančního zabezpečení (výhodné

Kurzy.cz s více než 12letou tradicí na českém internetu přináší svým uživatelům široké spektrum finančních

financování bydlení, investování peněz, spořící plány i nejrůznější pojištění). Posláním OVB je plnit lidem jejich

informací. Původní zaměření serveru pouze na investory, je dnes výrazně rozsáhlejší a mezi našimi službami

cíle a přání, přinášet jim optimální řešení na základě detailní analýzy potřeb.

lze nalézt také řadu retailových informaci.

Od roku 2006 je OVB Holding AG úspěšně kotována na Frankfurtské burze jako jediná opravdu nezávislá

Cílem serveru Kurzy.cz je poskytovat i nadále kvalitní ekonomické a investiční informace, poskytovat online

finančně-poradenská společnost v Evropě.

data, být nezávislým komentátorem dění na kapitálových trzích a udržet a posílit pozici leadera mezi finanč-

Cílem společnosti OVB je zajišťovat prvotřídní zázemí našim spolupracovníkům, kteří pak mohou díky propra-

ními servery.

covanému vzdělávacímu systému poskytovat služby na vysoké úrovni.

Kurzy.cz to však nejsou jen investice, akcie, podílové listy, dluhopisy, kurzovní lístky. Velká část obsahu je

Informace o společnosti naleznete: www.ovb.cz

věnována i široké veřejnosti, která zde má možnost např. porovnávat služby bankovních institucí, spočítat
si splátky hypotečního úvěru, ale i hrubou mzdu, rodičovský příspěvek či životní minimum, zajistit si povinné
ručení, hypotéku či stavební spoření atd.

Hospodářská komora České republiky – záštita projektu
prezident Petr Kužel

Zpravodajství a nabídku služeb mediálního partnera naleznete: www.kurzy.cz

„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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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

Základní
dokumenty

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 zabývající se ochranou práv spotřebitelů, poradenskou činností pro spotřebitele 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

– OVB VSTŘÍCNÁ BANKA, rating bank

1. Kategorie

5. Hodnotitelé

Banka musí splňovat několik kritérií – musí jít o retailovou banku, s celostátní působností, která nabízí základní bankovní služby a má počty

Každá kategorie hodnotitelů hodnotí banky v jednom ze tří základních parametrů. Objektivnost zajišťuje odlišný systém hodnocení u každé

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

z nich. Víceúrovňové hodnocení je nastaveno v rámci zachování co největší objektivity a relevantnosti výsledků. Každý hodnotící má u každé

Poštovní spořitelna, která jinak spadá pod ČSOB:

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.

Air bank

Equa bank

mBank (BRE Bank)

UniCredit Bank

Citibank

Fio banka

LBBW Bank

Volksbank CZ

a) SERVER WWW.BANKOVNIPOPLATKY.COM (hodnotí bankovní poplatky)

Česká spořitelna

GE Money Bank

Poštovní spořitelna

Zuno bank

diska výše bankovních poplatků, srozumitelnosti sazebníků a obecně z pohledu jejich poplatkové politiky.

ČSOB

Komerční banka

Raiffeisenbank

Na základě letitých zkušeností bude server www.bankovnipoplatky.com hodnotit jednotlivé banky v pravidelných měsíčních cyklech z hle-

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

Banky hodnocené až od 1. 1. 2012: Air bank, Equa bank, Zuno bank

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

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

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 po-

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.)

stavičku 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:

Poplatkožrout má 10 úrovní:

• Opatření prokazatelně zlepšující postavení a standard klientů (nové internetové bankovnictví, zrychlení vyřizování úvěru, bonus programy

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)

90 % = hmm (výjimečná)

50 % = ach jo (průměrná)

100 % = wow (není co zlepšit)

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)

Na webu zároveň u každého číselného hodnocení budou tři varianty doprovodného značení, které budou důležité pro mezidobí mezi jed-

c) NEZAREGISTROVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI WEBU

notlivými čtvrtletními vyhlášeními:

Od roku 2011 se hodnocení veřejnosti dělí na hodnocení registrovaných uživatelů s váhou 11 procent na celkovém hodnocení a neregist-

+

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zlepšovat

rované veřejnosti s váhou 6 procent na celkovém hodnocení.

–

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zhoršovat

bez znaménka

hodnocení zůstane i po nejbližším vyhlášení pravděpodobně stejné
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Manuál porotců pro hodnocení bank
www.vstricnabanka.cz

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

Aktivní porotci hodnocení bank projektu www.vstricnabanka.cz v roce 2012:
Dalibor Z. Chvátal

Ing. Helena Kadlecová

Mgr. Miroslav Zeman

Ing. Jan Brázda, CFA

Doc. Ing. František Pavelka, CSc

Ing. Martina Hedvičáková

Bedřich Danda

Ph.D. Mgr. Jan Klička

Ing. Hana Fojtová

Ing. Daniela Čermáková

JUDr. Ing. Ph.D. Otakar Schlossberger

Mgr. Petr Kučera

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. 2011

3. Čtvrtletí – nejpozději do 17. 9. 2011

2. Čtvrtletí – nejpozději do 18. 6. 2011

4. Čtvrtletí – nejpozději do 17. 12. 2011

I. Základní zásady hodnocení porotců

Porotci nebudou dodávat pouze slovní a číselné hodnocení bank, ale také na základě veřejných informací či svého názoru mohou uvést

Základními zásadami hodnocení porotců je důraz na objektivnost, odbornost, úplnost, nestrannost a vypovídací hodnotu hodnocení. Hod-

prognózu vývoje ratingu banky v příštím čtvrtletí. Hodnocení porotců stejně jako ostatních subjektů podílejících se na hodnocení bank (server

nocení je pojaté jako konzervativní, respektující kontinuitu vývoje bank. Přestože se jedná o čtvrtletní hodnocení bank, nejdůležitější je první,

bankovnipolatky.com a veřejnost) bude zveřejněno na stránkách www.vstricnabanka.cz první všední den následujícího čtvrtletí a zároveň bude

základní hodnocení bank ze strany porotců. První, základní hodnocení je měřítkem pro další vývoj hodnocení bank.

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

První hodnocení je důležité z několika důvodů:

pak bude pouze celkové bodové či procentní hodnocení každé banky za porotu jako celek. Výsledná známka vznikne průměrem hodnocení

1) Určí prvotní pozici banky a její hodnocení.

všech jednotlivých porotců. Uvedené řešení je zvoleno s ohledem na nezávislost a neovlivnitelnost porotců, kteří se tak vyhnou potenciálním

2) Vychází z komplexního hodnocení banky z hlediska její historie, síly, inovativnosti, přístupu ke klientům apod.

tlakům, jejichž cílem by bylo hodnocení jednotlivých porotců ovlivnit. Porotci mají v celkovém hodnocení nejvyšší váhu. Průměrné bodové hod-

Prvotní pozice banky, tedy první hodnocení je pro každého porotce i pro celý projekt velmi důležitá. Určí zakotvení banky mezi ostatními

nocení porotců bude násobeno koeficientem 1,75. Server bankovnipoplatky.com bude mít přidělen koeficient 0,75 a veřejnost 0,5. Uvedenou

v číselném systému hodnocení a dá jí základní hodnotovou pozici. To se tedy týká I. čtvrtletí roku 2011

vahou síly hodnocení pro jednotlivé hodnotící subjekty zvýrazňujeme hlavní záměr a cíl hodnocení, kterým je odbornost, nezávislost, objekti-

Každé další hodnocení už bude navazovat na hodnocení základní a bude se řídit především změnami, opatřeními a inovacemi banky za dané

vita, vyváženost, ale také individuální názor a pocit jednotlivců, který zabezpečuje hlasování veřejnosti. Každý porotce bude zasílat hodnocení

čtvrtletí. Z toho vyplývá, že při hodnocení bude důležitá kontinuita hodnocení porotců. Pokud tedy nejmenované bance udělí jako první hodnocení

na mailovou adresu organizátora, který zabezpečí uložení nezměněného hodnocení do redakčního systému internetových stránek tak, jak

známku 6, neboli 60 %, nemůže jí udělit za druhé čtvrtletí známku 2 (20 %). Hodnocení nesrovnává banky z hlediska jednotlivých izolovaných

bylo zasláno a zajistí jeho včasné zveřejnění. Povinností porotce je každé čtvrtletí zadané údaje zkontrolovat, zda odpovídají jeho hodnocení

čtvrtletí, kde by takové hodnocení bylo možné, ale z hlediska základního postavení banky, které se zlepší, nebo zhorší dle údajů o činnosti banky

a jsou úplné a nezměněné. V případě jakýchkoliv nedostatků zkontaktuje porotce neprodleně organizátora s požadavkem o nápravu. Uvedený

a jejích výsledcích v daném čtvrtletí. Toto postavení a hodnota hodnocení se v průběhu čtvrtletí bude buď postupně zhoršovat, nebo zlepšovat.

systém byl zvolen s ohledem na co nejnižší zatížení porotců.

II. Základní kritéria hodnocení porotců

IV. Rozsah a forma hodnocení porotců

Porotci posuzují banky z hlediska několika významných kritérií. V této souvislosti je důležité uspořádat zdroje informací a přiřazení hodnotící

Délka hodnocení u jednotlivých bank je individuální a plně závisí na konkrétním porotci, jakou formu sdělení použije. Doporučit lze jasné,

váhy jednotlivým informacím. Tato váha je zcela na rozhodnutí příslušného porotce, nicméně za účelem sblížení hodnocení – zvolili jsme

zřetelné a nezaměnitelné formy hodnocení, které na co nejmenším prostoru sdělí co nejvíce údajů a informací. Porotci by se ale jistě neměli

konzervativní metodu – doporučujeme řídit se následujícím žebříčkem váhy položek hodnocení:

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.

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 vlast-

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).

ností 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.

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

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 šéfredakBedřich Danda

Dalibor Z. Chvátal

Doc. Ing. František Pavelka, CSc

Mgr. Miroslav Zeman

torem portálu FinExpert.cz a zástupcem šéfredaktora časopisu Osobní finance. Od října 2007 působí jako šéfredaktor finančního serveru
Mesec.cz. Je ženatý a má tři 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.
JUDr. Ing. Ph.D. Otakar Schlossberger

Ing. Helena Kadlecová

Ing. Jan Brázda, CFA

Ing. Hana Fojtová

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.

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
Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.

Mgr. Jan Klička

Ing. Daniela Čermáková

Mgr. Petr Kučera

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
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a bankovních služeb. V roce 2002 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zvolen do funkce finančního arbitra ČR, kterou vykonával

Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.

v prvním volebním období v letech 2003 až 2007 na základě nominace České národní banky, České bankovní asociace a Sdružení pro

spoluřešitelkou projektu specifického výzkumu na UHK FIM

bankovní karty.

Absolvovala bakalářské a magisterské studium na České zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomické fakultě v roce 2003. Ná-

Od roku 2008 vykonává funkci předsedy představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové.

sledné doktorské studium v programu Systémové inženýrství a informatika, oboru informační a znalostní management na Univerzitě Hradec

Je vedoucím katedry bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS

Králové, Fakultě informatiky a managementu zakončila v roce 2008.

Své odborné znalosti předává mladé generaci tím, že působí jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické, katedře Bankovnictví

Svou profesní kariéru začala v roce 1998 – 2001 ve stavební společnosti na pozici finanční manager. V letech 2001 – 2005 se zabývala

a pojišťovnictví (od roku 1997) a řadu let pracoval také pro Bankovní institut Vysoká škola, kde byl vedoucím katedry Bankovních obchodů

ekonomickým a finančním plánováním v polygrafickém průmyslu. Od roku 2005 pracuje na Univerzitě Hradec Králové, Fakultě informatiky

a později také prorektorem pro magisterské studium (do roku 2008).

a managementu, katedry ekonomie, kde přednáší Základy financí, Podnikovou ekonomiku a vede cvičení z makroekonomie a mikroekonomie.

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.

V současné době je spoluřešitelkou projektu specifického výzkumu na UHK FIM: Index cenové hladiny core banking services a klientské

Publikuje odborné statě např. v časopise Bankovnictví, Ekonomu apod., je autorem několika skript a učebních textů. V roce 2009 byl zvolen

clustery. Je autorkou řady ekonomických článků v České republice i zahraničí.

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. Jan Klička
Ing. Helena Kadlecová
zastupuje v odborné poradně společnost Scott and Rose
1989 – 1995 Vysoká škola ekonomická Praha (fakulta národohospodářská) – ukončena státní závěrečnou zkouškou
září 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 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 2011 se podílel na sérii předvolebních debat
na půdě Hospodářské komory ČR.

Ing. Daniela Čermáková
zastupuje v odborné porotě Metropolitní univerzitu Praha
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví, obor Finance, v současné době působí na Vysoké škole
ekonomické v Praze jako externí doktorand, od roku 2009 na Metropolitní univerzitě Praha na katedře Mezinárodního obchodu, kde přednáší předměty Mezinárodní finance a Peníze, banky a finanční trhy, a dále od roku 2011 externě na ČVUT – na Masarykově ústavu vyšších
studií a Ústavu práva a právní vědy. Vedle lektorské činnosti se věnuje překladatelské a korekturní činnosti. V letech 2005 – 2009 působila
v poradenské společnosti zabývající se vzděláváním dospělých.

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.

Mgr. Petr Kučera
v Aktuálně.cz pracuje jako vedoucí rubrik Ekonomika a Osobní finance
Kromě toho také sám píše – hlavně rady čtenářům, jak vydělat, jak ušetřit, na co si dát pozor, jaká jsou jejich práva nebo jaké změny je
čekají.
Petr Kučera vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Byl šéfredaktorem ekonomicky zaměřené České informační agentury a podnikatelského týdeníku Profit. Vede kurz ekonomické žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Ing. Hana Fojtová
je zástupcem generálního partnera projektu OVB Allfinanz, a.s.
Je absolventkou VŠE v Praze.
Od roku 1989 pracovala řadu let v České spořitelně na obchodních pozicích. Zpočátku jako úvěrový pracovník.
Od roku 1995 se specializovala na nově rozvíjející se hypoteční úvěry pro fyzické osoby.
Od roku 2002 pracovala jako privátní poradce a pečovala komplexně o osobní finance svěřeného portfolia klientů. Následně se Hana Fojtová vypracovala až na pozici privátního bankéře. Na stejné pozici působila v roce 2008 – 2009 ve Volksbank CZ.
Od roku 2009 - působí Ing. Hana Fojtová v OVB Allfinanz jako produktový analytik.
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Novinky
a index vstřícnosti
v roce 2011
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novinky v roce 2012

Hlavní body tiskové konference:

Nejvstřícnější banka roku 2011

• Vyhlášení Nejvstřícnější banky za IV. čtvrtletí
• Vyhlášení Nejvstřícnější banky roku 2011
• Ohlášení rozšíření hodnocení o nové banky

Nejvstřícnější bankou roku 2011 se stala:

FIO Banka
Průměrné hodnocení banky činilo 71,49 %
Nejvstřícnější banka roku 2011 má právo tento titul používat po celý následující rok 2012.
Nejvstřícnější bance roku 2011 srdečně gratulujeme.

První klientský rating bank OVB Vstřícná banka
má za sebou druhý rok činnosti
Nejdůležitější rozdíl oproti konkurenčním projektům hodnotících banky:
OVB Vstřícná banka je skutečný klientský rating
Nevytváříme pořadí, ale trendy vývoje (indexy)

Další v pořadí:
2. UniCredit Bank 67,77 %
3. GE Money Bank 67,06 %
4. mBank 66,19 %
5. Komerční banka 65,94 %

Výsledky nejsou jednorázové (např. jednou ročně), ale průběžné
Nejedná se o soutěž!

Po uplynutí ročníku jsme tak mohli vložit do stránek
nový, velmi důležitý prvek
– indexy vývoje vstřícnosti jednotlivých bank

Zajímavosti hodnocení OVB Vstřícná banka
Největším skokanem s největším nárůstem hodnocení mezi I. a IV. čtvrtletím, tedy z 66,20 % na 70 % se stala:

Základní principy klientského ratingu OVB Vstřícná banka
Transparentnost a veřejnost – veškeré hodnocení porotců, veřejnosti i serveru bankovní poplatky jsou plně zveřejněny a každý si může
každé jednotlivé hodnocení konkrétní banky snadno vyhledat.
Unikátní hodnotící systém – stojí na třech pilířích – odborná porota s největší váhou hlasu, server bankovní poplatky a hodnocení veřejnosti.

Od nového roku 2012 byly do hodnocení zařazeny tři nejnovější banky na tuzemském trhu

O stabilitě hodnotícího systému svědčí i fakt, že rozdíly v hodnocení jednotlivých bank nejsou propastné, všechny banky se na celkové
stupnici 0-100 % umístily s jedinou výjimkou ve škále od 56 do 69 procent.
Kontinuita a konzervativnost – nikde nezačínáme od nuly, veškeré hodnocení navazuje na předchozí a sledují se jednotlivé prvky opatření
a rozhodnutí bank. Hodnocení tak představuje křivku s klesající nebo stoupající tendencí, která vnímá aktivitu banky, její mediální obraz,
opatření bank a jejich vstřícnost ke klientům, změny poplatků apod. Nemůže se tak stát, že by poslední banka během jednoho čtvrtletí
poskočila na první místo a naopak, což je v reálném životě a reálné situaci nemožné.
Hodnocení je čtvrtletní, to znamená, že sledujeme chování bank v průběhu celého roku, nikoliv jen jednou za rok jako je běžné u jiných
projektů hodnocení bank.
Vysoká vypovídací hodnota hodnocení – klienti bank i banky samotné přesně vědí jak je konkrétní opatření banky hodnoceno, jak je hodnocena mediální aktivita a image banky apod. Lze sledovat kontinuální vývoj vstřícnosti všech hodnocených bank. To je velká změna oproti
jiným projektům, které zveřejňují například tří nejlepší banky, nikdo nezná porotce ani jejich konkrétní hodnocení a pro běžného klienta je tak

Rozšíření hodnocení o neregistrovanou veřejnost
S platností od III. čtvrtletí roku 2011 jsme také hodnocení rozšířili o neregistrovanou veřejnost, která může hodnotit banky z formulářů na
serverech www.bankovnipoplatky.com a www.mojepoplatky.cz. Síla hodnocení neregistrované veřejnosti je nižší než u veřejnosti registrované a představuje jednu třetinu hodnocení veřejnosti jako celku.

způsob hodnocení a výstupy hodnocení v podstatě anonymní.

Nejvstřícnější banka za IV. čtvrtletí roku 2011
I. čtvrtletí

Fio banka

II. čtvrtletí

Fio banka

III. čtvrtletí

GE Money

IV. čtvrtletí

nejvstřícnější bankou za IV. čtvrtletí se stala UniCredit Bank

(druhé nejlepší hodnocení zaznamenala Fio banka, třetí nejlepší hodnocení zaznamenala mBank)
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novinky v roce 2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

49,26

50,59

51,21

52,71

65,9

69,2

70

63,17

průměr 50,94

průměr 67,07

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

60,86

55,81

61,73

61,39

66,1

61,6

68,4

67,70

průměr 59,95

průměr 65,95

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

63,3

63,4

64,4

62,30

60,66

58,59

54,4

57,27

průměr 63,35

průměr 57,73

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

73,04

74,1

68,99

69,80

65

64,5

67

68,20

průměr 71,48
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průměr 66,18
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novinky v roce 2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

63,3

59

61,4

64,70

průměr 62,10

Čtvrtletní hodnocení
I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

63,7

62,5

62,9

64,10

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

66,19

70,26

64,61

70,03

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

62,29

59,62

52,42

60,30

průměr 63,30

průměr 67,77

průměr 58,66
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I. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

Návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení
celkem

Mezivýsledek
(0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

Citibank

53,78

94,12

53,8

40,35

38,33

19,17

51,21

60,86

Česká spořitelna

72,11

126,19

53,8

40,35

37,27

18,64

61,73

62,88

ČSOB

64,56

112,98

66,3

49,73

61,11

30,56

64,42

24,62

65,90

GE Money Bank

70,6

123,55

71,3

53,48

66

33

70,01

32,36

65,71

Komerční banka

70,56

123,48

67,5

50,63

62

31

68,37

58

29

60,66

LBBW Bank

55,67

97,42

68,8

51,6

28,33

14,17

54,40

61,88

65

32,5

65,00

mBank

63,5

111,13

83,8

62,85

54,55

27,28

67,08

56,25

55

27,5

62,92

Pošt. spořitelna

63,72

111,51

72,5

54,38

34,29

17,15

61,01

72,5

54,38

57,27

28,64

63,75

Raiffeisenbank

60,39

105,68

72,5

54,38

57,14

28,57

62,88

68,8

51,6

55,56

27,78

66,19

UniCredit Bank

68,22

119,39

68,8

51,6

45,71

22,86

64,61

105,53

73,8

55,35

52

26

62,29

Volksbank

49,67

86,92

73,8

55,35

30

15

52,42

111,81

85

63,75

87,14

43,57

73,04

Fio Bank

59,5

104,13

83,8

62,85

80

40

68,99

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

49,5

86,63

52,5

39,38

43,57

21,79

49,26

67,25

117,69

53,8

40,35

49,09

24,55

64,5

112,88

65

48,75

54
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GE Money Bank

68,35

119,61

71,3

53,48

49,23

Komerční banka

66,3

116,03

65

48,75

64,71

59

103,25

66,3

49,73

57,5

100,63

82,5

60

105

75

Raiffeisenbank

61,85

108,24

UniCredit Bank

68,1

119,18

Volksbank

60,3
63,89

mBank
Pošt. spořitelna

Fio Bank

Hodnocení
celkem

Průměr

Mezivýsledek
(0,75)

LBBW Bank

Návštěvníci
webu (0,5)

Mezivýsledek
(1,75)

Průměr

ČSOB

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(1,75)

Česká spořitelna

Odborná porota (1,75)
Banka

Průměr

Citibank

III. čtvrtletí

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

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
Fio Bank.

Nejvstřícnější bankou
za III. čtvrtletí se stala
GE Money Bank.

II. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

Průměr

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

Mezivýsledek
(1,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,75)

Návštěvníci
webu (0,5)
Průměr

Hodnocení
celkem

IV. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

Mezivýsledek
(0,5)

Průměr

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

Návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení
celkem

Mezivýsledek
(1,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

Citibank

56,22

98,39

52,5

39,38

28

14

50,59

Citibank

54,89

96,06

57,5

43,13

37,87

18,94

52,71

Česká spořitelna

68,06

119,11

52,5

39,38

41,88

20,94

59,81

Česká spořitelna

71,28

124,74

55

41,25

36,36

18,18

61,39

ČSOB

61,39

107,43

65

48,75

64,55

32,28

62,82

ČSOB

65,44

114,52

66,3

49,73

45

22,5

62,25

GE Money Bank

70,17

122,8

71,3

53,48

57,5

28,75

68,34

Fio Bank

61,17

107,05

83,8

62,85

79,29

39,65

69,85

Komerční banka

66,11

115,69

67,5

50,63

36,36

18,18

61,50

GE Money Bank

69,17

121,05

71,3

53,48

30

15

63,17

LBBW Bank

57,22

100,14

67,5

50,63

50

25

58,59

Komerční banka

70

122,5

68,8

51,6

58

29

67,70

mBank

55,11

96,44

83,8

62,85

65,71

32,86

64,05

LBBW Bank

58,33

102,08

68,8

51,6

36,25

18,13

57,27

62

108,5

73,8

55,35

26,67

13,34

59,06

mBank

60,67

106,17

85

63,75

69,25

34,63

68,18

61,61

107,82

71,3

53,48

52,5

26,25

62,51

Pošt. spořitelna

66,39

116,18

72,5

54,38

46,92

23,46

64,67

34,17

70,26

Raiffeisenbank

64,5

112,88

72,5

54,38

50

25

64,08

Pošt. spořitelna
Raiffeisenbank
UniCredit Bank
Volksbank
Fio Bank

71,44

125,02

68,8

51,6

68,33

50

87,5

73,8

55,35

72

36

59,62

UniCredit Bank

72,33

126,58

70

52,5

62

31

70,03

63,25

110,69

83,8

62,85

96,43

48,22

73,92

Volksbank

59,67

104,42

73,8

55,35

42,22

21,11

60,29

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

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
Fio Bank.

Nejvstřícnější bankou
za IV. čtvrtletí se stala
UniCredit Bank.
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Celkový přehled za rok 2011
pořadí

název banky

I.
čtvrtletí

II.
čtvrtletí

III.
čtvrtletí

IV.
čtvrtletí

hodnocení
celkem
(průměr)

12.

Citibank

49,26

50,59

51,21

52,71

50,94

9.

Česká spořitelna

60,86

55,81

61,73

61,39

59,95

6.

ČSOB

63,3

63,4

64,42

62,25

63,34

1.

Fio banka

73,04

74,1

68,99

69,85

71,5

3.

GE Money Bank

65,9

69,2

70

63,17

67,07

5.

Komerční banka

66,1

61,6

68,37

67,7

65,94

11.

LBBW Bank

60,66

58,59

54,4

57,27

57,73

4.

mBank

65

64,5

67,08

68,18

66,19

8.

Poštovní
spořitelna

63,3

59,06

61,4

64,67

62,11

7.

Raiffeisenbank

63,75

62,51

62,88

64,08

63,31

2.

UniCredit Bank

66,19

70,26

64,61

70,03

67,77

10.

Volksbank

62,29

59,62

52,42

60,29

58,66
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logo

OVB Vstřícná banka
a banky

31

Řekli o hodnocení OVB Vstřícná banka

Monika Klucová, tisková mluvčí Komerční banky
Spokojenost našich klientů je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších kritérií hodnocení úspěchu celé finanční skupiny.
Řídíme se jejich potřebami a nabízíme takovou přidanou hodnotu, kterou klienti ocení. Konkrétní názory veřejnosti v rámci
hodnocení OVB jsou pro nás dalším zdrojem informací pro řešení konkrétních situací.

Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky
Nezávislé ocenění veřejnosti i odborníků OVB Vstřícná banka je pro nás velmi cenné. Vstřícnost banky vnímáme jako jednu
z nejdůležitějších vlastností, které klienti očekávají nejen od bank. Nejlepší umístění v roce 2011 v takto koncipované soutěži nás tak nesmírně těší a je pro nás závazkem do budoucna. Kvalitní umístění jsme dle mého názoru dosáhli zejména
stabilní cenovou politikou, vylepšováním služeb i inovacemi na českém trhu.

Bedřich Danda, náměstek MPO
Hodnocení OVB Vstřícná banka prokázalo, že hodnotit banky lze i netradičním způsobem, který má velkou vypovídací
hodnotu a to nejen pro občany jako klienty bank, ale i pro banky samotné a samozřejmě i pro skupinu podnikatelů. Takto
koncipované a komplexní hodnocení u nás do roku 2010 chybělo.

Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor serveru Mesec.cz
Projekt Vstřícná banka vnesl do všech stávajících soutěží a anket nový pohled na finanční instituce. Už se nehodnotí jen
jednou ročně, jak je to obvyklé u jiných projektů, ale odborná porota průběžně a celoročně sleduje chování a přístup bank
k novým službám, cenám a ke klientům.
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DĚKUJEME, ŽE JSTE NÁS OCENILI JAKO

NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ
BANKU ROKU 2010.
HODNOCENO ODBORNOU POROTOU
A VEŘEJNOSTÍ.

BB double 10,1x8,7 1_10 nejbanka v2.indd 1
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FIO BANKA JE NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ
BANKOU ROKU 2011

OCEŇUJI, ŽE DÍKY
FIO BANCE MŮŽU
SVÉ VYDĚLANÉ
PENÍZE ZHODNOTIT

INVESTUJTE
S FIO BANKOU I VY
INVESTUJTE DO AKCIÍ, ROPY NEBO TŘEBA ZLATA S PODPOROU
PROFESIONÁLŮ, SNADNO, RYCHLE - PROSTĚ ON-LINE!

 BEZ OMEZENÍ MINIMÁLNÍ ČÁSTKOU
 PODPORA PRO ZAČÁTEČNÍKY
 BURZOVNÍ ÚČET ZDARMA

38

39

Vývoj projektu
hodnocení
OVB Vstřícná banka
v roce 2011
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I.

3) Získání respektu bank i odborné veřejnosti

Základní informace o prvním klientském ratingu bank OVB Vstřícná banka

Informační spolupráce s bankami, zpětná vazba bank směrem k výsledkům hodnocení apod.
Banky, které v projektu uspěly, tedy Fio banka, GE Money Bank, nebo UniCredit Bank, používaly výsledky hodnocení ve svých zprávách,

OVB Vstřícná banka první celoroční klientský rating bank v ČR si klade za cíl prostřednictvím hodnocení komerčních, retailových bank, s ce-

logo OVB Vstřícné banky v reklamních a marketingových kampaních (Fio banka) i ve svých oficiálních dokumentech. Banky široce využívají

lorepublikovou působností a základními bankovními službami, poskytovat laické i odborné veřejnosti čerstvé, aktuální a objektivní informace

umístění v projektu OVB Vstřícná banka ve svých aktuálních tiskových zprávách – GE Money Bank, Fio banka, Volksbank, Česká spořitel-

o bankách a jejich opatřeních a krocích. Hodnocení probíhá každé čtvrtletí s vyhlášením vítěze za celý rok.

na. Dále se banky umístěním chlubí ve svých reklamních kampaních a marketingových materiálech – GE Money Bank, Fio banka. Banky
využívají svého umístění i v komerčních článcích a reklamách v tisku, nebo na billboardech – Fio banka.

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. Od roku 2011 se hodnocení veřejnosti dělí na hodnocení
registrovaných uživatelů s váhou 11 procent na celkovém hodnocení a neregistrované veřejnosti s váhou 6 procent na celkovém hodnocení.

III.
Vývoj projektu hodnocení bank OVB Vstřícná banka v průběhu roku 2011
Projekt hodnocení bank se v průběhu roku 2011 stále rozrůstal a nadále zvýrazňoval svou charakteristiku a své stránky, které jsou oproti

II.

jiným konkurenčním projektům originální a zajímavé.

Cíle projektu a míra jejich splnění
1) Rozšíření pojetí a funkcionality na komplexní informační a poradenský server zabývající se bankovnictvím a bankovními produkty
Projekt hodnocení banka OVB Vstřícná banka startoval svou činnost se stanovením následujících základních cílů:

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 – nové školy, které se projektu účastní

1) Kvalitně, objektivně a průkazně hodnotit banky a jejich jednotlivé čtvrtletní kroky

4) Rozšíření kvality a komplexnosti hodnocení – nový porotci, rozšíření hodnocení o neregistrovanou veřejnost

Objektivnost a profesionalitu hodnocení zajišťují a garantují odborní porotci, kterých je v současnosti jedenáct. Každý porotce hodnotí osob-

5) Rozšíření medializace výsledků hodnocení - nová mediální partnerství

ně 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 výpo-

Rozšíření funkcionality a komplexnosti hodnocení je velmi důležitým prvkem směřování projektu. Cílem projektu tak není pouhé seřazení

čet bankovních poplatků, ale také pravidelné ročence společnosti Scott and Rose a pravidelným hodnocením sazebníků bank

bank a jejich ohodnocení, ale především poskytnutí informací o produktech, poplatcích a krocích bank a jejich rozbor. Tím chceme široké

Hodnocení veřejnosti je zajišťováno pouze registrovanou veřejností s možností odůvodni své hodnocení. Součástí registrace je uvedení

veřejnosti přinést unikátní, nezkreslované a objektivní informace v oblasti bankovnictví. Informace jsou navíc stále aktuální a každé čtvrtletí

konkrétních údajů o hodnotiteli

dochází k aktualizaci těchto informací.

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

Index vstřícnosti bank dává nejen veřejnosti, ale i bankám samotným základní a rychlou informaci o tom, jak si jednotlivé banky na trhu

partnerství a vztahy s médii. Medializace tak neprobíhala pouze na bázi mediálních partnerů, ale na bázi téměř všech významných médií

vedou. Index vstřícnost je vyobrazen klasickým grafem. Vývoj vstřícnosti můžeme pozorovat již od počátku roku 2010.

na Českém trhu.
Medializace výsledků hodnocení a dalších výstupů tak probíhala jak na internetových médiích, tak v tisku, ale také i na televizní obrazovce

Spolupráce s vysokými školami má za cíl rozšíření funkčnosti hodnocení bank a jeho využití pro vzdělávání studentů vysokých škol. Student

Veškeré výsledky hodnocení jsou pravidelně přebírány největší tuzemskou tiskovou agenturou ČTK i druhou největší Mediafax, dále se

by se tak měl naučit nejen pasivně přijímat informace, ale také tyto informace kriticky hodnotit a v konečném důsledku i posoudit kvalitu

výsledky objevovaly pravidelně na portálech Centrum.cz – resp. Aktualne.cz, Denik.cz, Kurzy.cz, E15 a další.

produktů či opatření bank.

Mediální ohlas projektu se v průběhu roku 2011 neustále zvyšoval. Zájem médií vzbudil nejen originální přístup, systém i image projektu, ale

Rozšířením komplexnosti hodnocení jsme vyšli vstříc požadavkům široké veřejnosti, tedy i uživatelům, kteří mají obavy z registrace na inter-

také právě praktičnost a pravidelnost hodnocení. Projekt se navíc neomezil pouze na původně zamýšlené zveřejňování výsledků, ale rozšířil

netových serverech. Rozšířením hodnocení tak dostali i neregistrovaní uživatelé jednoduchým a rychlým způsobem ohodnotit banky, které

se o další informace, průzkumy, servisní články, informace z bank a posiloval tak image respektovaného serveru s kvalitními informacemi

jsou do hodnocení zařazeny. Hodnocení probíhá u mediálních partnerů projektu prostým obodováním jednotlivých bank. Síla hodnocení

z okruhu bank, bankovních služeb a bankovnictví. To zvýšilo další citovanost výstupů projektu v médiích.

neregistrované veřejnosti je však z důvodů objektivity třetinová oproti hodnocení registrovaných uživatelů.
V rámci projektu se snažíme nejen zvyšovat kvalitu a rozsah hodnocení, ale také kvalitu medializace výsledků hodnocení. Již ke konci

Projekt OVB Vstřícná banka pokračoval i v roce 2011 v trendu z roku 2010 a byl prokazatelně nejcitovanějším a v médiích nejviditelnějším

roku 2011 se tak podařilo získat nového generálního mediálního partnera, kterým je jeden z nejserioznějších internetových zpravodajských

projektem, který se zabývá hodnocením bank.

serverů Aktualne.cz, kterému se také říká „internetové noviny“.
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IV.

Celkem hlasování 984 za rok 2011

Medializace a citace generálního partnera ve spojení s projektem

I. Čtvrtletí - 263

Charakteristické pro celé hodnocené období roku 2011 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.

II. Čtvrtletí - 410
III. Čtvrtletí – 210
IV. Čtvrtletí - 101

OVB, citace jejích zástupců, stejně jako porotce za OVB vytvořil výraznou platformu výskytu společnosti v médiích v jasné spojitosti s po-

VII.

zitivními přínosy a kladnými cíli, nikoliv ve spojitosti pouze s byznysem, reklamou apod. Propagace a medializace společnosti ve spojení

Výběr citací bank z jejich tiskových zpráv souvisejících s hodnocením OVB Vstřícná banka

s projektem hodnocení bank vytváří všeobecnou známost a image společnosti jako společnosti zajímající se o potřeby občanů a podporující společenské zájmy, přínosy a kultivaci vztahu mezi bankami a klienty. To vše platí i pro ostatní mediální či komerční partnery, kteří se

Nejvstřícnější banka v III. čtvrtletí GE Money Bank

projektu účastní.
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.

V.
Statistická data o vývoji projektu v roce 2011

Nejvstřícnější banka v I. a II. čtvrtletí Fio banka

Návštěvnost UV stránek www.vstricnabanka.cz v roce 2011 – 44 930 UV (od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011) a 114 988 zobrazení stránek.
Odhad počtu zhlédnutí zprávy o výsledcích hodnocení OVB Vstřícné banky v médiích v roce 2011 – 480 000 UV

Projekt první tuzemského, nezávislého, celoročního ratingu retailových bank v České republice zná svého vítěze za druhé čtvrtletí roku
2011. Nejvstřícnější bankou klientského ratingu OVB Vstřícná banka se stala Fio banka.
Nejvstřícnější banka roku 2011 Fio banka

Počet hodnotících uživatelů veřejnosti 984
Citace porotců se objevily na serverech Aktualne.cz, Mesec.cz, Kurzy.cz, Denik.cz, Mediafax, ČTK a další

„Naše plány pro rok 2012 jsou opět podřízeny zlepšování a rozšiřování služeb. Rovněž plánujeme postupné otevírání poboček i v menších
městech. Přízeň klientů, a jejich opakované ocenění v klientském ratingu OVB Vstřícná banka napovídá, že jdeme správným směrem,“ říká
k tomu Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky.

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

Počet zpráv OVB Vstřícná
banka v médiích

Zajímavosti

Nejdůležitější události

Odkazy výskytu tiskových zpráv u nejvýznamnějších médií v ČR

Leden

76

HP Centrum.cz, Denik.cz, CTK, kurzy.cz,
Mediafax

Tisková konference-vyhlášení
nejvstřícnější banky za rok 2010

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/1008538

Únor

36

Březen

42

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

Spuštění indexu vstřícnosti bank

Celkem I. čtvrt.

154

Duben

56

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

Vyhlášení Nejvstřícnější banky
I. čtvrtletí

Květen

25

HP Denik.cz, Kurzy.cz

Červen

12

HP Kurzy.cz

Celkem II.čtvrt.

93

Červenec

51

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

Srpen

34

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

http://finexpert.e15.cz/fio-banka-je-poctvrte-v-rade-nejvstricnejsi-bankou

Září

20

HP Denik.cz, Kurzy.cz

http://www.fio.cz/spolecnost-fio/media/aktuality/97994-fio-banka-se-poctvrte-stala-nejvstricnejsi-bankou

Celkem III.čtvrt.

105

http://finance.idnes.cz/nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-se-stala-byvala-zalozna-pfs-/bank.aspx?c=A120126_135535_bank_zuk
http://www.novinky.cz/komercni-clanky/257398-nejvstricnejsi-banka-ma-pres-140-tisic-klientu-a-planuje-novinky.html
http://www.investujeme.cz/nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-se-stala-fio-banka/
http://www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-podle-ankety-fio-banka/745293&id_seznam=
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3997252-Nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-je-Fio-banka
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-fio-banka.html
Vyhlášení Nejvstřícnější banky
II. čtvrtletí

http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=697501
http://www.bankovnipoplatky.com/srovnani-vysledku-hodnoceni-ovb-nejvstricnejsi-banka-2010-a-2011-16652.html

http://www.novinky.cz/ekonomika/257866-cesi-v-ankete-zvolili-nejvstricnejsi-banku.html

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

Listopad

23

Deník.cz, Kurzy.cz

Prosinec

19

Kurzy.cz

Celkem IV.čtvrt.

87

ČTK, Mediafax, HP Centrum, Denik.cz

Celkem 2011

439

44

http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=688347

Vyhlášení Nejvstřícnější banky
III. čtvrtletí

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-se-stala-Fio-banka-220787
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OVB Vstřícná banka – počet citací, odkazů
a článků projektu v Českých médiích
Počet zpráv
OVB Vstřícná banka

OVB Vstřícná banka
v médiích
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76

36
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34
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23

19
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0
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únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

I. čtvrletí

154 zpráv

II. čtvrletí

93 zpráv

III. čtvrletí

105 zpráv

IV. čtvrletí

87 zpráv

Celkem v roce 2011 bylo 439 zpráv OVB Vstřícná banka.
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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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Tiskové zprávy
OVB Vstřícná banka
v roce 2011
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Odkazy výskytu hlavních tiskových zpráv za rok 2011
Výsledky za 1Q 2011
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=697501
http://www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-byla-ve-ctvrtleti-podle-ankety-fio-banka/625157
http://www.denik.cz/ekonomika/fio-banka-je-nejvstricnejsi-ban20110418.html
http://www.profit.cz/cs/article/fio-banka-ziskala-v-prvnim-ctvrtleti-16-tisic-novych-klientu.aspx
http://zpravy.kurzy.cz/265018-nejvstricnejsi-bankou-v-i-ctvrtleti-roku-2011-se-stala-fio/
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3210349-Hodnoceni-bank-v-oblasti-bankovnich-poplatku-se-v-prvnim-ctvrtleti-zlepsilo
http://neviditelnypes.lidovky.cz/bankovni-poplatky-hodnoceni-se-v-i-q-zlepsilo-far-/p_ekonomika.asp?c=A110426_182553_p_ekonomika_wag

Výsledky za 2Q 2011
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=707914
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/nejvstricnejsi-bankou-byla-ve-2-ctvrtleti-podle-ankety-fio-banka-683164
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3255644-Fio-banka-se-poctvrte-za-sebou-stala-Nejvstricnejsi-bankou
http://www.denik.cz/ekonomika/ve-druhem-ctvrtleti-byla-nejvstricnejsi-fio-banka.html
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/business/fio-banka-je-opet-nejvstricnejsi-bankou/
http://finexpert.e15.cz/fio-banka-je-poctvrte-v-rade-nejvstricnejsi-bankou
http://www.bankovnipoplatky.com/fio-banka-se-poctvrte-za-sebou-stala-nejvstricnejsi-bankou-14804.html
http://finexpert.e15.cz/dalsi-letni-zmeny-v-sazebnicich-bank
http://www.tvrtm.cz/ovb-vstricna-banka-vysledky-pro-2-ctvrtleti-letosniho-roku-id-9099.html
http://www.tiskovky.info/tiskove-zpravy/ovb-vstricna-banka-vysledky-pro-druha-ctvrtleti-letosniho-roku
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3272214-Poplatkove-nejvstricnejsi-bankou-se-ve-druhem-ctvrtleti-staly-mBank-spolecne-s-Fio
http://www.denik.cz/ekonomika/poplatkove-nejvstricnejsi-ban20110825.html
http://finexpert.e15.cz/poplatkove-nejvstricnejsi-banky-jsou-nyni-mbank-a-fio-banka

Výsledky za 3Q 2011
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=717199
http://www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-byla-ve-3-ctvrtleti-podle-ankety-ge-money/699292
http://www.denik.cz/ekonomika/ge-money-je-nejvstricnejs20111011.html
http://zpravy.kurzy.cz/293263-komercni-banka-nejvice-zlepsila-svou-poplatkovou-politiku/

Výsledky za 4Q 2011
Vyhlášení nejvstřícnější banky za rok 2011
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=730063
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3997252-Nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-je-Fio-banka
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-podle-ankety-fio-banka/745293
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-fio-banka.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/1008538
http://www.regiononline.cz/2012/01/25/fio-banka-je-nejvstricnejsi-bankou-roku-2011/
http://www.listyjm.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-je-podle-ovb-fio-banka.html
http://zpravy.kurzy.cz/304905-ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-4q-se-stala-unicredit-bank/
http://www.mbpoint.cz/clanek.aspx?ID=425
http://finance.idnes.cz/nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-se-stala-byvala-zalozna-pfs-/bank.aspx?c=A120126_135535_bank_zuk
http://www.novinky.cz/ekonomika/257866-cesi-v-ankete-zvolili-nejvstricnejsi-banku.html
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Praha, 19. 1. 2011

Praha, 3. 2. 2011

O účet Fio banky můžete nově zažádat on-line

Fio banka se zapojuje do systému PayMyway pro rychlé a bezpečné
platby na internetu

Fio banka nabízí nově možnost požádat o běžný účet prostřednictvím internetového formuláře. Pro
klienty na letošní rok připravuje více novinek, mimo jiné smartbanking nebo výhodnější zahraniční platby
mimo eurozónu.
Fio banka zpřístupnila zájemcům o své služby možnost zřídit si běžný účet bez návštěvy pobočky. Na stránkách www.fio.cz je pro ně při-

Fio banka nově nabízí svým klientům možnost platit na internetu komfortně, rychle, bezpečně a zdarma
díky systému PayMyway, který propojením internetbankingu klienta s e-shopy umožní expedici zboží po
zaplacení bez nutnosti čekat na doručení platby.

praven formulář, po jehož vyplnění obdrží smluvní dokumentaci. Po podpisu příslušných dokumentů a zaslání aktivační platby mohou začít

Platba za nákup systémem PayMyway probíhá pomocí předvyplněného platebního příkazu, který klient potvrdí ve svém internetovém ban-

účet plně využívat. On-line žádost je určena pro fyzické osoby, které jsou občany ČR a které touto cestou mohou kromě běžného účtu

kovnictví. Systém PayMyway funguje na principu garance klientem potvrzené platby ze strany banky, čímž e-shop získává jistotu, že peníze

zažádat i o internetbanking nebo platební kartu.

obdrží, a může tedy zboží či službu okamžitě poskytnout.

Alternativou ke zřízení účtu na dálku je vyplnění formuláře a výběr pobočky, na níž dojde k podpisu smlouvy - s právem přednostního vy-

Obdobné systémy, které propojují e-shopy s bankami prostřednictvím jednoho technického rozhraní, fungují velmi úspěšně v řadě západo-

řízení. Dokumentace je pak připravena na daném obchodním místě, o čemž je klient informován prostřednictvím SMS zprávy. Zkrátí si tak

evropských zemí, zejména v Nizozemí, Rakousku a Německu. Záměrem provozovatele je neustále zvyšovat počet subjektů zapojených do

dobu, kterou založením účtu na pobočce stráví.

systému tak, aby se tato platební metoda stala co neuniverzálnější.

Rok 2011 zahájila Fio banka kampaní, která začala 17.1. a potrvá do konce února. Pro své klienty chystá v tomto roce kromě možnosti zřízení

„PayMyway chápeme jako rozšíření služeb, zejména pak jako alternativu k platbám kartou přes internet. Díky propojení internetového ban-

účtu bez návštěvy pobočky i další rozšíření služeb. V horizontu čtvrt roku nabídne možnost platit rychle a bezpečně na internetu prostřednic-

kovnictví s e-shopem mohou naši klienti zcela bezpečně uhradit cenu zboží a zároveň si zajistit jeho rychlé dodání,“ komentuje spuštění

tvím platební brány PayMyWay, možnost obsluhovat účet prostřednictvím aplikace speciálně vyvinuté pro „chytré“ telefony nebo výhodnější

nové služby Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky.

zahraniční platby mimo eurozónu. Pro investory pak výhodnější obchodování na americkém trhu nebo snadné konverze měn on-line.
„Naše plány pro rok 2011 jsou opět podřízeny zlepšování a rozšiřování služeb. Vedle zmíněných novinek hledáme pro klienty cestu, jak

Fio banka

nabídnout výběry z bankomatu zdarma. Rovněž plánujeme postupné otevírání poboček i v menších městech. Přízeň klientů, jejichž celkový

Vendula Žaloudíková

počet nyní dosahuje téměř osmdesát tisíc, a jejich opakované ocenění v klientském ratingu OVB Vstřícná banka napovídá, že jdeme správ-

tel. +420 224 346 337, mobil: +420 724 346 337

ným směrem,“ říká k tomu Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky.

e-mail: vendula.zaloudikova@fio.cz

Fio banka
Vendula Žaloudíková
tel. +420 224 346 337, mobil: +420 724 346 337, e-mail: vendula.zaloudikova@fio.cz

Praha, 21. 1. 2011

Soutěže finančních institucí a produktů
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.
„Titul Nejvstřícnější banka za rok 2010 přinesla GE Money Bank vstřícná a proklientská strategie banky, zajímavé a užitečné nápady a novinky uváděné následně do praxe, vylepšování parametrů již nabízených produktů a celková dynamika a inovativnost této banky“, komentuje
výsledky porotce Miroslav Zeman.
„Zavedením balíčkových účtů Genius Optimal a Start, dále například přestavbami svých poboček či znatelným snížením poplatků za europlatby změnila GE Money Bank v průběhu roku 2010 určitý trend komunikace s klienty. I tyto proklientsky zaměřené aktivity se projevily
v hlasování porotců a registrovaných návštěvníků“, uvedl Patrik Nacher, odborník v oblasti bankovních poplatků a majitel serveru bankovnipoplatky.com.
GE Money Bank dosáhla za všechna čtyři čtvrtletí roku 2010 nejvyšší průměrné hodnocení ze zapojených bank 65,51 %. GE Money Bank
se také stala jednou z mála bank, která své hodnocení v průběhu roku neustále zvyšovala a stala se tak největším skokanem. Díky konkrétním krokům a opatřením směrem ke klientům zvýšila svůj rating z 61,3 procenta v prvním čtvrtletí na 69,05 procenta ve čtvrtletí čtvrtém.
Prodrobnější informace naleznete v tiskové zprávě.
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Praha 18. dubna (ČTK)

16. 1. 2011

Nejvstřícnější bankou byla ve čtvrtletí podle ankety Fio banka

OVB Vstřícná banka: Bankovní gramotnost v praxi
Vzdělávací projekt pro studenty vysokých škol

Nejvstřícnější bankou, která působí na tuzemském trhu, byla v prvním čtvrtletí Fio banka. Ta tak obhájila prvenství z předchozích dvou čtvrtletí. Vyplývá to z výsledků projektu OVB Vstřícná banka. Nejnižší
hodnocení obdržela mezi 12 bankovními domy stejně jako v předchozím čtvrtletí Citibank.
Hodnocení OVB Vstřícná banka sestává ze tří složek. Produkty a služby bank posuzuje jedenáctičlenná porota složená z finančních odborníků, kteří nejsou zaměstnanci ani spolupracovníky žádné z hodnocených institucí. Bankovní poplatky vyhodnocuje server bankovnipoplat-

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.

ky.com, celkovou image bank hodnotí návštěvníci webu vstricnabanka.cz.

Vzdělávacího projektu se v první fázi zúčastní aktivně čtyři vysoké školy, které se mimo jiné také na bankovnictví a finančnictví ve své čin-

„Fio banka i v klientském ratingu OVB Vstřícná banka potvrdila svůj razantní nástup na bankovním trhu. Za zvyšujícím se indexem vstřícnosti

nosti zaměřují. Školy tak budou moci zhodnotit schopnosti studentů posuzovat banky, jejich činnost, jednotlivé kroky, opatření, produkty

stojí v prvním čtvrtletí především další snižování poplatků této banky, rozšiřování pobočkové sítě a další zkvalitňování služeb,“ uvedl majitel

či image bank. Projekt tak prověří, zda umí studenti nejen důležité informace sami získat, ale také zda dokáží s těmito informaci pracovat

serveru Bankovnipoplatky.com Patrik Nacher. Druhou nejvstřícnější bankou v prvním čtvrtletí byla UniCredit Bank a třetí GE Money Bank.

a hodnotit je.

OVB Vstřícná banka hodnotí banky od prvního čtvrtletí roku 2010, kdy se historicky první Nejvstřícnější bankou stala Raiffeisenbank. Druhé
čtvrtletí plně ovládla GE Money Bank. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí se pak s nejlepším hodnocením umístila Fio banka.

Základní principy projektu:
• Teorie překlopená do praktické výchovy a vzdělávání
• Jednoduché a snadné zavedení programu do výuky a seminářů

Praha, 20. 4. 2011

Fio banka získala v prvním čtvrtletí 16 tisíc nových klientů
Fio banka v prvním čtvrtletí roku 2011 získala téměř 16 tisíc nových klientů a v pořadí již třetí prvenství
v klientském ratingu OVB Vstřícná banka. Celkově má v současné době přes 90 tisíc klientů.
Fio banka zažila rušný kvartál – spustila reklamní kampaň uvádějící banku na trh, představila novinky jako deset výběrů z bankomatů Pharro
zdarma nebo levnější zahraniční platby a stala se členem České bankovní asociace s návazností na Kodex mobility klientů. Veřejnost její
působení na trhu ocenila dalším vítězstvím v klientském ratingu bank OVB Vstřícná banka a zájem o její služby se projevil i v nárůstu počtu
klientů, kterých v prvním čtvrtletí přibylo téměř 16 tisíc.
„Zvýšené počty nových klientů jsme registrovali již od získání bankovní licence a následné integrace bankovních služeb. Kampaň, která
oficiálně uvedla banku na trh, příliv nových klientů ještě výrazně posílila. Vstup do roku 2011 tedy hodnotíme velmi kladně a jsme rádi, že
se dále těšíme přízni veřejnosti, za niž tímto děkujeme,“ komentuje vývoj počtu klientů a vítězství v klientském ratingu Ján Franek, tiskový
mluvčí Fio banky.
Fio banka
Vendula Žaloudíková
tel. +420 224 346 337, mobil: +420 724 346 337
e-mail: vendula.zaloudikova@fio.cz

• Důraz na samostatnost studentů a individuální opatřování informací
• K dispozici internetová aplikace hodnocení bank a její volné a bezplatné užívání
• Veškerá realizace programu zdarma – zajištění drobných dárků pro zúčastněné vysoké školy a studenty
• Konkurence mezi studenty i mezi zúčastněnými vysokými školami – motivace k lepším studijním výsledkům
• Široká publicita a zveřejnění nejlepších studentů a škol, s nejlepšími výsledky
OVB Vstřícná banka připravila pro realizaci projektu veškeré potřebné podmínky. Hodnocení studentů tak bude probíhat přímo v aplikaci
hodnocení OVB Vstřícná banka na stránkách www.vstricnabanka.cz. Na těchto stránkách také naleznou studenti většinu potřebných informací. Studenti banky nejen ohodnotí, ale své hodnocení také odůvodní a zmíní informace, ze kterých při hodnocení čerpali.
Následně si studenti budou moci každé čtvrtletí či pololetí porovnat své hodnocení s konečnými oficiálními výsledky hodnocení.
„Jsme rádi, že OVB Vstřícná banka nabírá i takto zjevně vzdělávací rozměr. Do projektu hodnocení bank tak vtahujeme i studenty vysokých
škol, kteří jsou velmi perspektivními současnými i budoucími klienty našich bank. Takto koncipovaný vzdělávací projekt může studenty
naučit efektivně posuzovat bankovní produkty a služby. Bankám vychováváme nikoliv pasivní, ale vzdělané, uvědomělé a náročné klienty“,
hodnotí projekt Michal Knapp, předseda představenstva OVB Allfinanz, generálního partnera projektu.
Vysoké školy, které se účastní startu a testování vzdělávacího projektu:
BIVŠ Bankovní institut vysoká škola
Vysoká škola finanční a správní
Univerzita Hradec Králové
Technická univerzita v Liberci

Další vysoké školy, které mají zájem o využívání vzdělávacího projektu OVB Vstřícná banka, se mohou přihlásit na mail:
vstricnabanka@seznam.cz
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OVB Nejvstřícnější bankou se stala GE Money Bank
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FIO BANKA JE NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ
BANKOU ROKU 2011

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.
OCEŇUJI, ŽE DÍKY
FIO BANCE MŮŽU
SVÉ VYDĚLANÉ
PENÍZE ZHODNOTIT

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.
„Titul Nejvstřícnější banka za rok 2010 přinesla GE Money Bank vstřícná proklientská strategie banky, zajímavé a užitečné nápady a novinky
uváděné následně do praxe, vylepšování parametrů již nabízených produktů a celková dynamika a inovativnost této banky“, komentuje
výsledky porotce Miroslav Zeman.

INVESTUJTE
S FIO BANKOU I VY
INVESTUJTE DO AKCIÍ, ROPY NEBO TŘEBA ZLATA S PODPOROU
PROFESIONÁLŮ, SNADNO, RYCHLE - PROSTĚ ON-LINE!

25. 1. 2012

 BEZ OMEZENÍ MINIMÁLNÍ ČÁSTKOU
 PODPORA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Fio banka je nejvstřícnější, má přes 140 tisíc klientů a do roku 2012
plánuje novinky

 BURZOVNÍ ÚČET ZDARMA

Fio banka se stala za rok 2011 nejvstřícnější bankou působící na českém trhu, v projektu OVB Vstřícná
banka ji ocenila veřejnost i odborníci. Banka dnes představila plány pro rok 2012, které zahrnují vylepšení v oblasti Internetbankingu, platebních karet nebo mobilních zařízení.
Fio banka, která má aktuálně více než 140 tisíc klientů, plánuje v roce 2012 představit řadu produktových novinek. První je upgrade designu
Internetbankingu spojený se zapracováním nejčastějších připomínek klientů vedoucím ke zvýšení komfortu používání aplikace. Termín spuštění je únor 2012, přičemž v průběhu roku budou následovat další vylepšení vyplývající z propojení s platebními kartami nebo z požadavků
podnikatelského sektoru, jako je rozhraní pro automatizaci komunikace klienta s Internetbankingem.
Druhou oblastí roku 2012 jsou platební karty. Fio banka získala licenci MasterCard i Visa pro vydávání platebních karet a vlastní platební kar-

21. 2. 2011

Banky rostou, ekonomika stagnuje. Je to tak správně?
Další banka ohlásila za loňský rok výrazný nárůst zisku. Komerční bance se podařilo zvýšit zisk o celých
21 procent na 13,3 miliardy korun. Výkon ekonomiky v minulém roce? Pouze 2,3 procentní růst.

ty plánuje začít vydávat na konci prvního pololetí 2012. V dalším průběhu roku se klienti dočkají i karet s technologií bezkontaktního placení.
Výsledky bank tak potvrzují, že jsou úplně oddělené od reality celé ekonomiky. Zatímco celkový výkon, spotřeba domácností, stavebnictví,
Fio banka chce v tomto roce rovněž reagovat na zájem klientů o ovládání financí v mobilních zařízeních. Pro platformy Apple a Google

ale i výsledky mnoha průmyslových oborů jen velmi mírně rostly nebo dokonce stagnovaly. Banky se rozmáchly k velkému zvýšení svých

(Android) plánuje vývoj Smartbrokera - aplikace pro obchodování s cennými papíry přes smartphone. Cílem je poskytnout klientům kontrolu

zisků.

nad jejich portfolii kdykoliv a kdekoliv, spuštění je plánováno na druhou polovinu roku. Vylepšení a nové funkce banka připravuje u aplikace

Je otázkou zda výsledky bank máme hodnotit pozitivně a nebo negativně. Pozitivní je, že růst zisků přispívá ke stabilitě bankovního sektoru

Smartbanking, kterou přinesla na český trhu jako první. Nová verze aplikace počítá s možnostmi týkajícími se platebních karet, vytváření

a jistotě střadatelů, kteří si však stabilitu zajišťují mnohdy drahými službami v podobě nejrůznějších poplatků, které se stále více podílejí

šablon příkazů nebo lepší podporou pro tablety.

na zvyšování zisku bank. Negativní je, že pouze bankovní sektor se svým výjimečným postavením dosahuje jako obor takto mimořádných
výsledků, aniž by ho následoval zbytek ekonomiky. Pro ekonomiku jako celek to znamená neustálé přeskupování hodnot ve prospěch bank
na úkor zbylých subjektů, které v ekonomice působí a které zvyšování zisků bank v podstatě financují.
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Nejlevnější banka: Vítězí Fio banka nebo mBank?

OVB Vstřícná banka: Veřejnost fandí Fio bance

Která z bank byla v loňském roce nejlevnější? Dle hodnocení OVB Vstřícná banka byla jednoznačně 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.

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.
Nejpopulárnější bankou za celý rok 2010 se v průměru stala mBank, který získala hodnocení 66,38 procenta.

mBank stále nejlevnější bankou

Fio banka: nízké poplatky a kvalitní služby

mBank se tak stala v roce 2010 skutečně nejlevnější bankou. Hodnocení této banky se však v průběhu roku snižovalo a tento trend nedo-

Fio banka u hodnotících uživatelů vítězila především svými velmi nízkými poplatky. Nižší poplatky má na tuzemském trhu už jen mBank. Na

kázala banka do konce roku zvrátit. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2010 získala banka rekordní hodnocení 82,5 procenta, na konci roku

rozdíl od mBank má však Fio banka mnohem větší nabídku produktů a služeb a přehlednější sazebník.

činilo hodnocení 81,3 procenta. Snížení klientského ratingu v segmentu ceny produktů a služeb způsobilo především letní zvýšení poplatků

Svým energickým nástupem na trh spojila Fio banka se svým jménem velká očekávání veřejnosti. Tato skutečnost se projevila i v hodnocení

či zavedení nových a tím způsobený pokles popularity této banky.

veřejnosti na serveru www.vstricnabanka.cz.
Jaroslav Uhlárik, jeden z hodnotících uživatelů odůvodnil své pozitivní hodnocení takto: „Mohu hodnotit jen kladně a to hlavně vstřícnou

I přes mírný pokles je hodnocení banky oproti konkurentům skutečně nadstandardní

poplatkovou politiku banky, kdy se za běžné služby nic neplatí. Tedy kromě výběru z bankomatu, ale těch 6 kaček za měsíc mě nezabije.“

Server bankovnipoplatky.com hodnotil mBank takto: „Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. Po

Ve stejném duchu se nese i hodnocení Patrika Havrdy. „Banka má bez poplatků vše, co běžný zákazník využívá, není nijak omezený počet

velkých změnách, které nenechaly klienty této banky chladnými, došlo k uklidnění situace. K žádným strukturálním poplatkovým změnám

příkazů k úhradě za měsíc. Je pouze zpoplatněný výběr z bankomatu, ale nevysokou částkou.“

nedošlo. I nadále je tak banka z pohledu poplatků nejlevnější bankou u nás.“
Fio banka šlape mBank na paty
Druhá v pořadí se stala Fio banka. Tato z brusu nová banka ale naskočila do rozjetého vlaku hodnocení až ve třetím čtvrtletí, proto její

19. 4. 2011

průměrné hodnocení 83,8 procenta je nutné brát s rezervou. Banka sice získala ve třetím a čtvrtém čtvrtletí o něco vyšší hodnocení než
mBank, důvodem však byla větší přehlednost sazebníku a větší portfolio produktů a služeb.
„Sazebník banky patří i nadále k těm přehlednějším, kdy všechno najdete v jednom dokumentu, který je přitom jen na pěti stranách. Pro
někoho může působit rušivě oceňování poplatků i v jiných měnách než jenom v korunách. V sazebníku také najdeme na relativně malém
prostoru množství hvězdiček a pomocných vysvětlení“, hodnotí sazebník Fio banky server bankovnipoplatky.com
Bronzová Volksbank

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.

Volksbank se jako další malá banka umístila na předním pořadí hodnocení a stala se třetí nejlevnější bankou. Její průměrné hodnocení za

Nejvyššího hodnocení dosáhla Fio banka, která získala 73 procenta. Druhého nejvyššího hodnocení dosáhla UniCredit Bank, která získala

rok 2010 činilo vysokých 74,4 procenta. Banka tak prokázala, že i s poměrně nízkými poplatky lze na trhu působit a úspěšně přežít.

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.

Poštovní spořitelna – růstový trend

Fio banka se stala jedničkou nejen v hodnocení veřejnosti, která jí ohodnotila průměrně 87,14 procenta, ale také v hodnocení výše bankov-

Třetí nejlevnější bankou za celý rok 2010 se stala Poštovní spořitelna se 73,4 procenty, tedy s velkým odstupem od nejlevnější banky. Na

ních poplatků a kvality sazebníku kde od serveru www.bankovnipoplatky.com získala vysokých 85 procenta. O poznání horší obdržela Fio

rozdíl od mBank však byl trend Poštovní spořitelny výrazně růstový, když za první čtvrtletí získala banka v oblasti výše poplatků hodnocení

hodnocení od odborné poroty, která jí udělila 63,89 procent.

70 procent, na konci roku už to bylo 75 procent.

Fio banka i v klientském ratingu OVB Vstřícná banka potvrdila svůj razantní nástup na bankovním trhu. Od svého vstupu do hodnocení si
banka polepšila z původních 69,5 procenta ve třetím čtvrtletí roku 2010 na 73 procenta v prvním čtvrtletí roku 2011. Index vstřícnosti se

Velké banky byly v roce 2010 drahé

tak u Fio banky neustále zvyšuje. Za zvyšujícím se indexem vstřícnosti stojí v prvním čtvrtletí především další snižování poplatků této banky,

Velká trojka největších bank v oblasti výše poplatků dobře nedopadla. Česká spořitelna získala v roce 2010 průměrné hodnocení 53,78

rozšiřování pobočkové sítě a další zkvalitňování služeb. Jak potvrzuje Patrik Nacher, majitel serveru Bankovnipoplatky.com.

procenta.
Komerční banka byla úspěšnější, když získala hodnocení 61,58 procenta.
ČSOB pak získala průměrné hodnocení ve výši 63,15 procenta.
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Praha, 3. 5. 2011

Praha, 20. 7. 2011

GE Money Bank je u odborné poroty nejvstřícnější

Fio banka se počtvrté za sebou stala Nejvstřícnější bankou

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.

Fio banka se už čtvrté čtvrtletí po sobě stala Nejvstřícnější bankou v prvním klientském ratingu OVB
Vstřícná banka. Hodnocení Fio banky činilo 73,92 procenta a bylo tak o 0,88 procenta vyšší než v prvním čtvrtletí. Druhá v pořadí se umístila stejně jako v prvním čtvrtletí UniCredit Bank se 70,26 procenty,
následovaná GE Money Bank se 68,34 procenty.

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

Fio banka je prostě levná

umístila Česká spořitelna, která byla několik čtvrtletí favoritem porotců, tentokrát se ziskem 67,25 %.

Jedním z hlavních důvodů pozitivního hodnocení banky jsou nízké ceny služeb a produktů, které svým klientům nabízí. Banka se přitom

Odborná porota je kromě veřejnosti a serveru www.bankovnipoplatky.com jedním z hodnotitelů v projektu klientského ratingu OVB Vstřícná

nespoléhá pouze na nabídku omezených služeb jako mBank, ale rozsah svých služeb každé čtvrtletí rozšiřuje. To platí i o stále se rozšiřující

banka. Její podíl na celkovém hodnocení je 58 procent. Odborná porota má tak v celém hodnocení jednoznačně nejsilnější váhu.

pobočkové síti této banky, která jí činí pro běžné klienty dostupnější.
Levnými službami a stále novými produkty bodovala banka shodně u poroty, serveru bankovnipoplatky.com i veřejnosti.

GE Money Bank je u odborníků nejvstřícnější bankou
GE Money Bank se na nejlepším místě v hodnocení odborníků umístila úplně poprvé. Nahradila tak Českou spořitelnu, která zvítězila v tomto segmentu v předchozích čtyřech čtvrtletích. Porotci na GE oceňovali nejen její dynamiku, kterou banka dále posiluje, ale také inovativnost
a originální nápady, které banka dokáže rychle přenášet do praxe. Velmi často také byla chválena půjčka se třemi efektivními výhodami.
Porotce Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor serveru Měšec.cz vysvětluje: „Dží íčko“ drtí své spotřebitelské půjčky, ty nabízí se třemi dobrými
výhodami: bez poplatku, s jednou splátkou navíc nebo odklad splátek bez úroku. Jde o férově nastavenou nabídku půjčky, navíc mystery

Porotce Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor serveru Mesec.cz své hodnocení odůvodňuje: „Novinkou Fio banky je mobilní aplikace pro iPhone,
následovat má aplikace pro operační systém Android. Banka tím míří na aktivní klienty, kteří berou internet jako součást života.“
Rozšiřování služeb a zavádění novinek do své nabídky pozitivně hodnotí i porotce Eva Poláchová.
“Zdá se, že Fio banka jako nová banka na trhu nechce jen dohánět ty ostatní v zavedených „bankovních disciplínách“, ale naopak se chce
ukázat jako inovátor. Tak hodnotím zavedení Smartbankingu – aplikace k ovládání účtu přes chytré telefony. Portfolio klientů se rozrůstá.
Určitě se dočkáme ještě dalších novinek.“

testy ukázaly, že už dávno neplatí to, že banka půjčí každému.“
S tím souhlasí i Eva Poláchová z OVB Allfinanz. „Zaujala mě nabídka jednoho ze tří benefitů zdarma k úvěru Express Business pro malé
a střední podnikatele.“

Praha, 1. 8. 2011

Praha, 8. 6. 2011

Odborníci zvolili nejvstřícnější banku pro 2. čtvrtletí 2011 –
UniCredit Bank

Vzdělávací program OVB Vstřícná banka se rozbíhá – studenti se podílí na hodnocení bank
V lednu tohoto roku byl odstartován vzdělávací program pro studenty vysokých škol OVB Vstřícná
banka. Jako partneři se do projektu přihlásily čtyři školy – Bankovní institut vysoká škola, Vysoká škola
finanční a správní, Technická univerzita Liberec a Univerzita Hradec Králové. Nejnověji se do projektu
zařadí od září 2011 Metropolitní univerzita Praha.
Program pomáhá studentům rozlišit dobré od špatného
Smyslem a cílem programu je naučit studenty samostatně přemýšlet a hodnotit výhodnost či nevýhodnost produktů, služeb či nových opatření a kroků bank. V reálném světě reálných informací tak studenti posuzují každé čtvrtletí přístup a opatření bank vůči klientům. Studenti
přitom mohou sledovat nejen samotné parametry produktů, ale také jejich prezentaci, marketing a reklamu. Stejně tak mohou studenti
sledovat image bank, charitativní a kulturní aktivity apod.
Banky mohou díky projektu hodnocení získat zpětnou vazbu o tom, jak na ně a jejich aktivity současní studenti nahlíží. Z hlediska bank se
totiž jedná o velmi důležitou cílovou skupinu budoucích klientů, kteří v brzké době naplno vstoupí do svého produktivního života.

U odborné poroty projektu klientského ratingu OVB Vstřícná banka se vítězem za druhé čtvrtletí roku
2011 stala UniCredit Bank. UniCredit Bank v hodnocení odborné poroty předběhla druhou GE Money
Bank jen o pouhé 1,27 procenta. Třetí v pořadí se umístila Česká spořitelna.
UniCredit Bank je první
UniCredit Bank si od odborníků vysloužila za druhé čtvrtletí roku 2011 průměrné hodnocení 71,44 procenta. Oproti předchozímu čtvrtletí
si polepšila o vysokých 3,34 procenta. UniCredit u odborníků zabodovala především stále kvalitnějšími službami pro své klienty, unikátními
službami šitými na míru pro vybrané profese a podnikatele a stále širší sítí svých poboček. Jako velmi dobře hodnocený produkt, který
banka v průběhu druhého čtvrtletí představila, můžeme zmínit Splatkomat.cz, za zmínku stojí i úroková sazba u Převratné hypotéky, která
činí 2, 5 procenta.
Porotce Jan Brázda ze společnosti Czech CFA Society ohodnotil banku takto: „Banka je v posledních čtvrtletích relativně aktivní a to nejenom v oblasti korporátní klientely ale i běžného retailu. UniCredit se dlouhodobě daří zejména s produktem Převratné hypotéky, která byla
dokonce oceněna Zlatou korunou za nejlepší hypoteční úvěr v ČR.“
Výše uvedené pozitivní hodnocení potvrzuje i Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor serveru Měšec.cz. „UniCredit Bank příjemně překvapila novou
službou Splátkomat, která umožňuje refinancovat půjčky u jiných finančních institucí. Je jednoduchá a má dobré parametry. Mimoto pokračuje v agresivní kampani na hypotéční úvěrování, kde má velmi nízkou úrokovou sazbu u plovoucí fixace. Není co vytknout, palec nahoru.“

Vzdělávací program aktivně zavedly již dvě vysoké školy
Aktivně byl projekt spuštěn již na Bankovním institutu vysoké škole – BIVŠ a Vysoké škole finanční a správní. Ostatní dvě školy, případně
školy, které se během prázdnin sami do projektu zapojí, spustí program s počátkem semestru v září a říjnu tohoto roku. Do projektu se tak
v prvním roce jeho realizace zapojí odhadem téměř sto studentů našich vysokých škol.
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Praha, 25. 8. 2011

25. 10. 2011

mBank se ve II. čtvrtletí stala společně s Fio poplatkově
nejvstřícnější bankou

OVB Vstřícná banka: Nové banky a rozšíření hodnocení

mBank se ve II. čtvrtletí opět vrátila na pozici poplatkově nejvstřícnější banky, když v čele vévodí společně s dosud samostatně vedoucí Fio bankou. mBank dokázala svými kroky zvýšit své hodnocení na
83,8 procenta z 82,5 v předchozím čtvrtletí. Naopak hodnocení Fio banky se mírně snížilo z 85 procent
na 83,8. Celkově se hodnocení bank z pohledu poplatků ve druhém čtvrtletí snížilo.
mBank opět na poplatkovém trůnu
Ačkoliv má mBank s 83,8 procenty stejné hodnocení jako Fio banka, poráží Fio banku ve výši poplatků. mBank je tak v České republice
z hlediska poplatků stále nejlevnější bankou.
„Banka příliš poplatkových změn nedělá, protože není moc kde. Nicméně v poslední době jsme svědky několika zajímavých tahů, které

Dvě nové významné novinky připravil organizátor projektu prvního klientského ratingu bank v ČR OVB
Vstřícná banka. Od příštího roku budou do hodnocení zahrnuty nejnovější banky na tuzemském trhu.
Současně došlo k rozšíření hodnocení o neregistrovanou veřejnost. Hodnotit tak nyní může každý a pohodlně.
Nové banky zaútočí už od prvního čtvrtletí roku 2012
Budou nové banky znamenat revoluci v hodnocení OVB Vstřícná banka? To se dozvíme již v prvním čtvrtletí příštího roku. Do hodnocení
totiž přibudou banky Equa bank, Zuno bank a Air Bank. Banky již doprovodily svůj nástup mohutnou reklamní a mediální kampaní.
Aby mohly být banky řádně hodnoceny, měly by mít za sebou alespoň minimální historii, proto se organizátor po dohodě s odbornou porotou rozhodl banky zařadit do hodnocení až od nového roku.

jsou reakcí na upozornění klientů. Na konci května (k 30.5.2011) vstoupil v platnost nový sazebník mBank. Pozitivní změnou pro klienty byly
úpravy v sekci Ostatní poplatky, kde byly vyjmuty dvě služby – potvrzení o trvalém příkazu a potvrzení o ukončení úvěru - u těchto služeb
došlo ke snížení poplatku z 300 Kč na 100 Kč. K dalšímu snížení došlo u poplatku za odklad splátek u hypotečního úvěru (z 2 500 Kč na
1 000 Kč),“ vysvětluje zvýšení hodnocení mBank Patrik Nacher, majitel server www.bankovnipoplatky.com.
Drobný pokles hodnocení poplatkové vstřícnosti Fio banky způsobila především poměrně nízká aktivita ve druhém čtvrtletí, která kontrastuje s vyšší aktivitou banky na začátku roku a vyšší základnou hodnocení v této části. Patrik Nacher vysvětluje: „Poslední poplatkové změny
provedla Fio banka k 14.2.2011. Od té doby nedošlo k žádným změnám. A tak se banka soustředila tentokrát na jiné aktivity a v květnu
uvedla na trh nový produkt Smartbanking, který umožňuje klientům ovládat účet prostřednictvím chytrého mobilního telefonu.“

Praha, 14. 11. 2011

Poplatkové hodnocení tuzemských bank se meziročně zlepšilo,
Komerční banka nejvíce zlepšila svou poplatkovou politiku
Komerční banka nejvíc mezi tuzemskými bankami zlepšila meziročně svou poplatkovou politiku vůči
klientům a své hodnocení o 5 %. Poplatkově nejvstřícnější bankou i po roce zůstávají mBank a Fio
banka.

11. 10. 2011

OVB Vstřícná banka, první projekt celoročního hodnocení tuzemských bank provedl meziroční srovnání hodnocení výše poplatků a pře-

GE Money Bank se vrátila na trůn. Ve třetím čtvrtletí byla
nejvstřícnější

svým klientům poplatkově vstřícnější.

GE Money Bank se stala Nejvstřícnější bankou za třetí čtvrtletí roku 2011 v klientském ratingu OVB
Vstřícná banka. Hodnocení GE Money Bank činilo 70 procent. GE Money tak přerušila šňůru čtyř po
sobě jdoucích vítězstvích Fio banky, která byla v hodnocení Vstřícné banky nejlepší již od třetího čtvrtletí loňského roku. Druhá v pořadí skončila Fio banka se 68,99 procenty a třetí se umístila překvapivě
Komerční banka s 68,37 procenty.

hlednosti sazebníků za třetí čtvrtletí roku 2010 a třetí čtvrtletí roku 2011. Ze srovnání a průzkumu vyplynulo, že banky jsou meziročně vůči
Z 12 tuzemských hodnocených bank zlepšilo své hodnocení meziročně sedm bankovních ústavů, tedy mBank, GE Money Bank, LBBW,
UniCredit Bank, ČSOB, Komerční banka a Citibank. Naopak ke zhoršení hodnocení poplatkové politiky došlo u tří bank, tedy u Raiffeisenbank, České spořitelny a Poštovní spořitelny. Dvě banky, tedy Fio Banka a Volksbank pak zaznamenaly meziročně stejné hodnocení.
Komerční banka dosáhla nejvyššího zlepšení poplatkové politiky
K nejvyšší pozitivní změně došlo u Komerční banky, která dokázala své hodnocení poplatkové vstřícnosti zlepšit z 62,5 procent ve třetím
čtvrtletí roku 2010 na 67,5 procenta v roce 2011. Zlepšení tak dosáhlo celých 5 procent a Komerční banka je tak největším skokanem mezi
bankami. Pozitivního hodnocení dosáhla banka díky množství bonusů, zcela nové koncepci zpoplatňování služeb a pozitivním úpravám

GE Money Bank byla nejaktivnější a nejinovativnější

svého bankovního sazebníku.

Návrat GE Money Bank na pozici nejvstřícnější banky byl doprovázen vysokou aktivitou banky ve třetím čtvrtletí. Banka tak začala odměňovat

„Banka, která letos (k 1.1.2011) přišla s celkovou změnou filozofie zpoplatňování konceptem MojeOdměny a později ve stejném duchu

své klienty za výběr z bankomatu zajímavými bonusy, stejně tak banka zavedla velmi nápadité a specifické bonusy u svých hypotečních úvěrů.

i kontem MůjÚčet (pro fyzické osoby), který nahradil všechny balíčky (k 1.4.2011). Bance jsme tak během jednoho roku zvýšili hodno-

Své hodnocení odůvodňuje šéfredaktor serveru Mesec.cz a odborník na bankovní tématiku Dalibor Z. Chvátal takto: „Třetí čtvrtletí se u GE

cení - Výše bankovních poplatků a jejich struktura a přehlednost sazebníku – z 62,5 na 67,5 procenta“, komentuje hodnocení Komerční

Money Bank neslo rovněž ve znamení platebních karet. Banka zavedla novinku v podobě slevového kupónu pro každého, kdo vybere hotovost

banky Patrik Nacher, majitel serveru www.bakovnipoplatky.com.

v jejím bankomatu. Můžete tak dostat levněji třeba hamburger. Novinkou je kreditní karta na počkání, sepíše se smlouva, vyfasuje karta a hurá
na nákupy. A aby se dobře nakupovalo, tak 10 % sleva na všechno.“
Oproti předešlému čtvrtletí banka vylepšila své hodnocení o 1,66 procentního bodu. Je tedy zřejmé, že k zisku titulu bance pomohla ve třetím
čtvrtletí spíše nižší aktivita dosud vedoucí Fio banky, která si pohoršila nejen u veřejnosti, ale také u porotců, od nichž získala banka průměrné
hodnocení pouze 59,5 procenta.
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Rozhovory
Hodnota medializace OVB Vstřícná banka
za rok 2011 činila 3 983 596 Kč.
Veškerá hodnota medializace výsledků hodnocení a značky OVB Vstřícná banka vychází výhradně ze zveřejnění tiskových zpráv,
servisních podkladů a dalších informací o projektu OVB Vstřícná banka ze strany médií a novinářů. OVB Vstřícná banka tak není
propagována prostřednictvím komerční reklamy či jiné placené inzerce. Jedná se tak o medializaci, která je přímo určena zájmem
novinářů a konkrétních médií o výstupy hodnocení banka OVB Vstřícná banka a zájme veřejnosti o informace, které projekt přináší.
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Rozhovor

pro www.vstricnabanka.cz

pro www.vstricnabanka.cz

Rozhovor

9. 9. 2011 • Redakce: Miroslav Zeman

Ing. Eva Poláchová:

Snad budou nové banky více, než jen marketingovým tahem

V posledních měsících jakoby se s nimi po letech roztrhl pytel – nové banky „všude,
kam se podíváš“. Ale přinese tento vzestup něco positivního běžnému klientovi,
nebo to jsou spíše jen marketingové tahy již ostřílených hráčů a kapsa spotřebitele
opět neušetří? O vzniku nových bank a současných trendech v této oblasti s Ing.
Evou Poláchovou, ředitelkou Akademie vzdělávání a Analytického centra OVBAllfinanz, a.s.
V poslední době čteme stále o nových bankách na českém trhu – FIO
Banka, Zuno Bank, Air Bank a Equa
Bank, ale také například Axa Banka
a mnohé další. Je vůbec český trh
dostatečně velký pro takový počet
bankovních společností?
Obecně vzato český trh je sice již bankami dostatečně saturován, na
druhou stranu zde zcela nefunguje klasicky tržní prostředí – tedy tlak
na ceny za poskytované služby a podobně. Z tohoto hlediska lze tedy
říci, že prostor pro nové banky zde ještě je. Ty už ale nebudou získávat
nové klienty, nyní již půjde o tvrdý konkurenční boj a o klasické přetahování klientů.
Je tedy ale vůbec pro trh jako takový dobře, že tito nováčci vznikají, navíc v takovém množství? Vždyť léta byl bankovní trh v České republice poměrně konzervativní.
Naopak, je to velmi dobře. Jak jste říkal, dosud byl bankovní trh v České republice poměrně konzervativní, což bankám umožňovalo držet si
vysoké ceny za poskytované služby, výrazně vyšší, než jsou na západ
od našich hranic. Jakési uvolnění této konzervativnosti, nebude-li na
úkor kvality a stability je proto jen dobré pro samotné spotřebitele. Nesmí se ale jednat o pouhé marketingové tahy.
Marketingové tahy? Máte tedy pocit, že to vlastně ani nejsou tak nové
banky, jako nové formy marketingu?
Takto bych to určitě neřekla, to pravda jistě není. Nové banky to, alespoň z většiny, jsou. Já se spíše obávám toho, aby jejich „moderní“
přístup nebyl dán jen líbivým vzhledem a populistickou „interaktivní“
politikou, za kterou ale bude stejná cenová politika, jako u „starých
hráčů na trhu“. Doufám, že kromě pěkných barev, moderních log, výjimečných poboček a spousty „chytrých aplikací v internet bankingu“
přinesou nové banky skutečnou změnu na trh. Zatím mám ale obavy,
když vývoj sleduji.
Obavy? Ale proč?
Je to více spojených věcí dohromady. Ale v zásadě jde o to, že pokud
již skutečně přijde banka, která chce poměry na českém bankovním
trhu změnit, musí nejen přijít se zcela novou cenovou nabídkou a jinak
strukturovanou nabídkou služeb, ale musí také získat jistý počet klientů, aby měla na trhu nějakou sílu a mohla tak vytvářet konkurenční tlak.
Je v tom až moc faktorů, které ne vždy mohou banky ovlivnit, obzvláště
v nelehkém ekonomickém období, které právě v těchto letech česká
(a i světová) společnosti prožívá.
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Jak by se ekonomická nestabilita mohla nových bank dotknout?
V České republice ještě výrazněji, než třeba na západě. My jsme v případě peněz, ale také například bank, opravdu velmi konzervativní. Na
změny přivykáme velmi pomalu, stále se bojíme o ztrátu našich úspor.
No, a pokud se to ve světě i doma ekonomicky takto „mele“, pak lidé
přirozeně tíhnout ke „starému a osvědčenému“, a naopak utíkají byť
jen před slovem změna. Nemají v ní důvěru. Mnohdy za novou značkou nevidí stabilní velkou nadnárodní společnost, u které jsou peníze
v relativním bezpečí. V České republice může být jedna výjimka, ale to
se teprve uvidí.
Asi narážíte na Kellnerovu AirBank…
Nerad bych se pouštěla do hodnocení konkrétních bank, to by asi nebyla správná cesta, ale v tomto případě mohu udělat malou výjimku.
Skutečně na start AirBank jsem poměrně zvědavý, protože Češi jaksi podvědomě tíhnout ke Kellnerovi a jeho PPFce. Díky obrovskému
majetku, kterým tato společnost disponuje, mají pocit důvěry a větší
kredibility jejich produktů. Uvidíme tedy, zda to bude případ i AirBank
a zda tato banka získá své klienty. I z hlediska sociologického to bude
velmi zajímavý případ.
Co příliv nových bank znamená pro oblast finančního poradenství?
Vezmu-li to opět z obecného hlediska, pak zvýšení počtu bank znamená zvýšení nabídky produktů a služeb pro naše klienty, větší možnost
vybírat si ze specifických produktů a tedy „šít finanční plán“ více na míru
konkrétnímu zákazníkovi. Na nás to ale klade také větší nároky – musíme v rámci analýz přidávat stále více faktorů a vstupních dat. Finanční
poradenství je dnes velmi sofistikované a opět se potvrzuje pozitivní
význam našeho analytického centra pro naše zákazníky. Obecně ale
nové banky vítáme. Uvidíme ještě, jak se projeví v cenové nabídce,
to bude ale zřejmé až za několik měsíců, možná let. Snad se jim ale
podaří vyvolat správný tlak na ty „kamenné banky“, které zde působí
již mnoho let.
Projevují se takové změny už v současné době? Cítíte vůli velkých bankovních hráčů na českém trhu přizpůsobovat se měnící
se době?
Ta vůle zde je již delší dobu, ale pořád jsme velmi jiní oproti službám
(a především cenám), které banky a bankovní domy nabízejí například
v Německu, Francii nebo Velké Británii. To je, myslím, zásadní. Co se
týká nabídky produktů a služeb, tam, myslím, můžeme konkurovat již
nyní. A samozřejmě že noví hráči na trhu tento tlak přirozeně zvýší.

Snad tak bude nakonec skutečným vítězem této „konkurenční bitvy“
klient, tedy běžný spotřebitel.
Bavíme-li se o běžném spotřebiteli, jaké jsou dnes jeho požadavky
a potřeby?
Český spotřebitel je výrazně skromnější, než jak mají zkušenosti naši
kolegové z OVB ze zbytku Evropy, kdy působíme. Přesto i oni začínají stále důrazněji vyžadovat některé standardy, které banky v České

Pavla Renčínová:

republice dosud nepovažovaly za tak zásadní. Z hlediska nikoli klienta, ale nás, odborníků, vidíme, že cestou k úspěchu je nejen cenově
přijatelný servis a produkty, ale také jednoduché spravování vlastních
peněz, vysoká míra interaktivity mezi bankou a klientem. Věřím, že tlak
na banky poroste spolu s tím, jak se bude zvyšovat finanční gramotnost českých spotřebitelů.
Děkuji za rozhovor. Miroslav Zeman, www.vstricnabanka.cz

8. 12. 2011 • BP.com

ZUNO při startu uspělo a na tom stavíme všechny
další kroky

Vstup ZUNO BANK na trh v České republice se vydařil. Vyplývá to nejen z prohlášení samotné banky, ale především ze zájmu klientů na trhu. Ten totiž překonal
očekávání, za tři měsíce banka získala přes 10 miliard Kč vkladů. Podle sympatické
tiskové mluvčí banky Pavly Renčínové však nehrozí, že by v ZUNO usnuli na vavřínech: „ZUNO předsevzalo, že bude dlouhodobě dbát o spokojenost zákazníků, a to
je naše předsevzetí bez ohledu na to, jaký rok končí nebo začíná,“ řekla mimo jiné
v rozhovoru pro BP.com.
Na trh jste vstoupili v červenci letošního roku. Když se ohlédnete
zpět, lze konstatovat, že vše proběhlo bezproblémově tak, jak
jste očekávali?
První den přišly na náš web tisíce lidí, a řada z nich si hned otevírala
v ZUNO účty. Doslova nátřesk byl i v naší ZUNO ZÓNĚ na Václavském náměstí. Nápor jsme technicky zvládli dobře, byli jsme připravení. Horší byl útok na sociálních sítích, kde někdo mluvil našim jménem a účastníky fóra to velmi pobuřovalo. Naštěstí se brzy ukázalo,
že s tím ZUNO nemělo nic společného.
.
Splnila poptávka klientů vaše očekávání?
Ano, navzdory létu, kdy byla republika vylidněná, navzdory akčním
nabídkám jiných bank, ZUNO při startu uspělo, a na tom stavíme
všechny další kroky.
.
Vaše finanční výsledky jsou konsolidované v Raiffeisen Bank International. Můžete však našim čtenářům přesto prozradit, jak
se vám v ČR vede? V jakém časovém horizontu očekáváte bod
zlomu, tj. přechod do černých čísel?
České pobočce se daří dobře - za tři měsíce provozu nám klienti svěřili
víc než deset miliard korun. To je pro nás velké povzbuzení i závazek.
Bod zlomu, jak jej nazýváte, počítá se spuštěním ZUNO v dalších
zemích střední Evropy, později i východní. Jsme banka, která chce
postupně otevřít ve všech zemích, kde je naše mateřská Raiffeisen
Bank International. Obrat do černých čísel by mohl nastat za pět let,
hodně to ale bude záležet na ekonomické situaci v Evropě.
.
Rychleji do černých čísel vám jistě pomohou i ušetřené náklady
na pobočkovou síť, že?
ZUNO je online banka - to znamená, že máme o 40 % menší náklady
než banky s pobočkami. Proto můžeme investovat do klientů přímo

- tím, že máme nízké poplatky a současně vysoké úroky na vkladech
a spoření. Současně s tím vyvíjíme nové věci - na jaře klientům nabídneme velmi zajímavé půjčky.
.
Jak jste zmínila, ZUNO se prezentuje jako pravá on-line banka.
Nemáte však přeci jen větší úmysly s rozšiřováním sítě kamenných poboček, popřípadě kiosků?
Nemáme, alespoň ne teď. Pokud nějaké přibudou, budou to opravdu jen kusy. Všechno nám potvrzuje, že jdeme správným směrem.
Lidem už nedělá problém jít na internet, založit si tam účet a stejně jej
i ovládat. Pokud potřebují radu nebo pomoc, jsme otevření 24/7/365,
a to nejsou jen prázdné sliby. Naše call centrum je k dispozici 24
hodin denně, většinou se můžete spojit i s pracovníky přes Facebook
nebo chat, všechny kontakty jsou na našich webových stránkách.
.
Chystáte se v příštím roce rozšiřovat produktovou nabídku?
Ano, už jsem to naznačila s těmi půjčkami - půjde o půjčky, kontokorent, později kreditní karty. Dosud lidem dáváme možnost spořit se
štědrým úrokem, chceme proto naši nabídku udělat kompletní. Krok
za krokem.
.
Blíží se konec roku a s ním tradiční novoroční předsevzetí. Jaké
si pro příští rok dává ZUNO BANK a jaké si dáváte Vy osobně?
ZUNO BANK děkuje klientům za jejich přízeň, které si skutečně ceníme. Na oplátku jim nabídneme další služby, které se jim, doufáme,
budou líbit. Už na začátku si ZUNO předsevzalo, že bude dlouhodobě dbát o spokojenost zákazníků, a to je naše předsevzetí bez
ohledu na to, jaký rok končí nebo začíná. A moje osobní předsevzetí?
Všechno má ten správný čas :)
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Jaroslav Hanák:

Vybírání bankovních poplatků je nedůstojná hra, kterou dobrovolně
tolerujeme

prezident Svazu dopravy ČR a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, patří
k hlasitým kritikům bankovních poplatků. Jakožto podnikatel totiž každodenně zažívá tvrdé až nepřístupné vyjednávání s bankami o možnostech financování podnikání, přičemž ke stejnému jednání o ceně za bankovní služby nemá možnost. „Dokud
nepřijdou jeden nebo dva noví klíčoví hráči, nic se nestane,“ myslí si Hanák.
Na fóru Zlatá koruna jste z pohledu
podnikatelů kritizoval situaci v tuzemském bankovnictví. Můžete
čtenářům zopakovat, co Vám nejvíce vadí?
„Hodnotit postavení a přínos a především ekonomické osudy jednotlivých
podnikatelů, zaměstnavatelů a živnostníků v porovnání s bankovními domy je nesmírně složité. Zatím co první skupina prošla i u nás od podzimu roku 2008 a někde
dokonce až do dnešních dnů nesmírně složitou a náročnou cestou
revitalizací a principiálních uskromňování, druhá skupina, která nastartovala zásadní krizi v USA i v EU, to pocítila zvláště na našem
území velmi nepatrně. Navíc u bankovní skupiny chybí národní identita, neboť skoro všichni jsou jen dceřinými satelity svých matek ze
základní „EU 15“, takže mnohem vstřícnější, zodpovědnější a zvláště profesionálnější v nabídkách služeb jsou jejich matky a co by si
nikdy nedovolily vůči zákazníkům doma – viz bankovní poplatky – to
v pohodě provádějí bez problémů či ostychu na nás v zemích střední a východní Evropy.“

explicitně nařizuje. Podnikatelské účty jsou samozřejmě mnohem dražší než obyčejné běžné účty. Podle bank by tak každý
živnostník měl mít podnikatelský účet a platit poplatky, i když
jej třeba využije jen několikrát do roka. Vidíte vůbec nějakou
vstřícnost ze strany bank k podnikatelům a firmám, jež jsou
důležitými klienty?
„Bankovní sektor a bankovní podnikání je opravdu „divnou parketou
podnikání“. Podívejme se na smrtící konkurenci například u silničních dopravců, telekomunikačních operátorů či velkých obchodních
řetězců. Tak tomu bohužel v bankovním podnikání není a střední či
malý podnikatel dostává podobné „balíčky služeb“ skoro od všech
důležitých hráčů. Dokud nepřijdou jeden nebo dva klíčoví hráči ze
zcela „novou strategickou inovaci“, nic se tady nestane. A ta klasická rozběhlá a bohužel asi „moudře“ propracovaná hra od podnikatelských účtů až po ty nesympatické poplatky poběží stále dál
a nám měsíc po měsíci budou narůstat náklady za služby bankovních operací, no a potom brzy přijde i převedení dopadů BASELU
III především na nás či následně běžné občany. Zásadní obrat či
„zázrak“ by mohla přinést jen nová a extrémně dravá konkurence se
silně národní kartou, kdo ví?“

Některé bankovní poplatky jsou v porovnání se zahraničím skutečně neúměrné, zejména jde o to, že řada v zahraničí běžných
transakcí je u nás zpoplatňována novými poplatky. Jak moc to
zatěžuje nákladovou stranu firem?
„Je potřeba říci, že jen malá část odvětví či oborů české ekonomiky
a tím více našich především středních a menších firem (a to i díky
způsobům privatizace z poloviny 90-tých let) je finančně tak silná, že
se obejde bez dílčí nebo žádné potřeby služeb bankovních domů.
Navíc potřeba provozních a především investičních prostředků většiny z nás je tak mimořádná, že nezodpovědně v podstatě skoro
všichni tolerujeme tu nedůstojnou hru s námi ve vybírání bankovních
poplatků skoro úplně za všechno, až po ty zcela nehorázné, jako
jsou poplatky za vedení účtu, až třeba za poplatky z výběru z vlastního bankomatu. Pak se nedivme, že i naší vinnou jsou bankovní
domy „v pohodě“ a rozhodující část zisků na našem území generují
z našich „trpěných“ bankovních poplatků, a navíc možná sanujeme
i výrazně horší výsledky některých matek.“

Již několikrát proběhla médii informace o tom, že převedením
účtu do zahraniční banky, například na Slovensko nebo do Německa, lze velmi významně ušetřit na nákladech za vedení účtu
a užívání bankovních služeb. Pozorujete tento trend v praxi?
„Bohužel je pravdou, že i nedávno zveřejněná analýza konkurenceschopnosti naší země potvrdila, že největšími problémy naší země
jsou mizerná kvalita institucí, výrazná korupce především u veřejných zakázek, ale nejen tam, ale i kvalita dopravní infrastruktury či
málo zodpovědná úroveň bankovních služeb. Přidáte-li k tomu neuvěřitelně složitou daňovou soustavu či mizernou flexibilitu trhu práce
je už jen pro konstatování, že tisíce našich a dokonce i mimořádně
úspěšných firem platí daně jinde a rovněž tak intenzivně hledá mimo
naše území své peněžní domy.“

Na serveru BankovniPoplatky.com jsme upozorňovali i na
to, že ačkoliv pro komunikaci se státními institucemi (F.Ú.,
ČSSZ...) není nutné mít speciální „podnikatelský účet“, většina bank toto podnikatelům ve svých obchodních podmínkách
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Kritizoval jste i omezený přístup firem k bankovním úvěrům.
Opravdu je situace tak špatná? Jak se stav Vašima očima vyvíjí
za posledních několik let? Vidíte potenciál ke zlepšení?
„Pro naše firmy je tato situace nesmírně složitá. Na jedné straně stojí
přísná pravidla poskytování úvěrů (zpravidla formulovaná matkami,
bez nějaké větší možnosti kreativity zdejších poboček), a ta se určitě
ještě výrazně zpřísní díky finanční regulaci bank (zatím BASEL III, ale
mohou přijít další regulace), jak zaznělo velmi důrazně na tradiční

ZLATÉ KORUNĚ. A na druhé straně jsme to my, po největší ekonomické krizi po roce 1989, kdy velké většině našich firem poklesl obrat, velkou část svých rezerv jsme obětovali pro přežití a nyní s náznaky oživení budeme potřebovat hodně finančních zdrojů nejen
pro provozní financování, ale hlavně na inovace a nákup moderních
investic. Bohužel i nemalé dluhy máme i ke svým zaměstnancům.
A nyní zajděte do kteréhokoliv bankovního domu s výsledovkami
a rozvahami za poslední dva roky a chtějte výrazně více finančních
prostředků, pokud možno vzhledem k sazbám ČNB levněji než před
dvěma lety. Bohužel jméno takového bankovního domu já zatím neznám, nebo mě zapomněli oslovit!“

Myslíte si, že sílící tlak na náklady (konkurence, cena ropy,
zvýšená SpD z pohonných hmot, zavedení mýta na silnicích
nižších tříd, atd.) přinutí podniky jednat a optimalizovat situaci
v oblasti bankovních služeb?
„Tato otázka souvisí s těmi předchozími body. Zapomněl jste na týden
nemocenské navíc, který platíme, a hlavně na dopady všech vládních
– zatím jen velmi hrubě rozpracovaných – reforem, které na naše firmy
budou mít dva zcela zásadní dopady, a oba negativní. Jednak to, co
doválcuje vládní „118“ v poslanecké sněmovně, na jedné straně a na
straně druhé s čím přijdou na nás naši zaměstnanci s odvetou za
vládní reformy ve svých mzdových a dalších požadavcích v kolektivních vyjednáváních, především v letech 2011 a 2012.“

17. 1. 2011 • Redakce: Miroslav Zeman

Bedřich Danda, náměstek MPO:
Živnostníci jsou na poplatky citlivější

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.
Děkuji za rozhovor. Miroslav Zeman, www.vstricnabanka.cz
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Jaroslava Matoušková:

Rating OVB Vstřícná banka zvýšil zájem o problematiku bankovnictví

Před několika dny byly zveřejněny výsledky prvního ročníku klientského ratingu
OVB Vstřícná banka. Nejvstřícnější bankou roku se stala GE Money Bank, která
byla také nejúspěšnější bankou III. čtvrtletí loňského roku. Jak komentuje výsledky
hodnocení zástupce generálního partnera projektu OVB Vstřícná banka, ředitelka
Marketingu a PR společnosti OVB Allfinanz, a.s., paní Jaroslava Matoušková?

Projekt prvního klientského ratingu bank OVB Vstřícná banka má
za sebou první rok činnosti. Jak se
naplnila Vaše očekávání ohledně
úspěšnosti a funkčnosti projektu?
Jak byste první ročník projektu

vidět a umí komunikovat nejen s klienty, ale také s širokou veřejností.
V hodnocení se tak plně projevily inovace, které banka průběžně
zavádí. Ráda bych ještě upozornila na index vývoje vstřícnosti této
banky, který se od prvního čtvrtletí do konce roku stále zlepšovat,
což u jiných bank není běžné.

zhodnotila?
OVB šla do projektu 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.

Vypadá to, že právě tento index vývoje vstřícnosti bank se stává jakýmsi základním faktorem, který může i do budoucna určovat, jak si která banka vede.
Právě vývoj indexů vstřícnosti bank je jedním z prvků, které OVB
Vstřícnou banku zásadně odlišují od jiných projektů, hodnotících
jednou ročně banky. Naším 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 počkat až na výsledky za celý rok, které jsou již více vypovídající. Jsem ráda, že se nyní jedinečnost hodnocení projevila, ostatně
všimla si toho i média a myslím, že také široká veřejnost.

Takže jste s výsledky OVB Vstřícné banky v tomto ohledu spokojena?
První ročník jednoznačně prokázal, že takto nastavené hodnocení
je z hlediska zajímavosti, přitažlivosti a informační hodnoty účinnější,
než klasické vzdělávací akce či publikační činnosti. 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.
Takže OVB Vstřícná banka slouží, mimo jiné, také jako jakýsi
popularizátor bankovního trhu u široké veřejnosti?
I tak by se to dalo říci, i když samotné slovo popularizátor jakoby ani
k bankám nešlo. Ale to je právě to dobré, prolomit pocit, že banky
jsou něčím vzdáleným, a jejich činnost je nesrozumitelná. 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.
Pojďme k samotným výsledkům OVB Vstřícné banky za rok
2010. Překvapilo Vás hodnocení a výsledky?
Abych byla upřímná, snad ani ne. V podstatě jsem je očekávaal. GE
Money bank se totiž po celý rok projevovala jako dynamická banka,
a ačkoli nepatří mezi tři největší banky v České republice, je hodně

90

Tiskové konference

Neuvažujete tedy o pravidelnějším zveřejňování indexů? O jakémsi průběžném reportingu?
Zatím projekt zůstává u čtvrtletních period, do budoucna však nevylučuje skutečný on-line systém vývoje indexu vstřícnosti bank, jako
je známe u akciových trhů. I to může být velký pomocník pro klienty.
A přiznejme si, že také zajímavý nástroj pro banky. Bude totiž odrážet okamžité výkyvy na jejich působení a stane se tedy jedním ze
samoregulačních prvků bankovního trhu.
Z Vašeho pohledu tedy výsledky OVB Vstřícné banky odpovídají reálnému vývoji na bankovním, retailovém trhu?
Jistě. Pokud výsledky studujete skutečně pečlivě a porovnáváte je
s aktivitami bank za celý rok, pak si nelze nevšimnout, že index
vstřícnosti je zcela v souladu s během či vrcholem kampaní jednotlivých bank, které se snaží marketingovými aktivitami propagovat
své služby, nové produkty a služby. Na indexu se tak plně projevily
všechny významné aktivity bank. Skoro by se dalo říci, že by mohl
sloužit také jako měřítko úspěšnosti reklamních a komunikačních
agentur, které si banky na to najímají. Hodnocení OVB Vstřícné banky vychází z reálného stavu, z reálných informací a stavu bank na
našem trhu. Díky tomu klienti získávají jedinečnou možnost sledovat
skutečný, objektivní stav našich bank. A mohou je porovnávat mezi
sebou.
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Tiskové konference
Tisková konference OVB Vstřícná banka,
vyhlášení Nejvstřícnější banky za rok 2011

24. 1. 2012

Tisková konference se uskutečnila dne
24. 1. 2012 v kavárně Café - Brown

Tiskové konference se zúčastnili zleva: JUDr. Otakar Schlossberger, porotce,
Ing. Patrik Nacher, organizátor projektu, Ing. Michal Knapp, předseda
představenstva společnosti OVB Allfinanz, a.s. a Zdeněk Soudný, moderátor
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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
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

Bankovní gramotnost v praxi

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

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

Představení projektu a základní cíle

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

Jedná se o nový inovativní vzdělávací projekt v rámci unikátního hodnocení bank OVB Vstřícná banka, který velmi účinnou, efektivní, nená-

zjištěných informací, jejich třídění a samostatné přidělování priorit jednotlivým druhům zjištěných informací. Studenti jsou tak motivováni

silnou formou poskytne studentům vzdělání, přehled a motivaci v oblasti finančnictví, bankovnictví, bankovních produktů a služeb. Získané

k samostatnému přemýšlení o probírané látce, uplatnění své iniciativy a nápadů. Naopak nejsou nuceni pasivně přijímat předloženou již

informace budou pro studenty trvalé a v praxi široce využitelné. Studenti se naučí získávat informace o dané problematice, samostatně je

zpracovanou látku, se kterou mohou jen minimálně prakticky pracovat.

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:

Hodnocení bank OVB Vstřícná banka a studenti

Teorie překlopená do praktické výchovy a vzdělávání

Výše uvedenými tezemi je motivován i nový projekt, který Organizátor připravil v rámci prvního klientského ratingu bank OVB Vstřícná ban-

Jednoduché a snadné zavedení projektu do výuky a seminářů

ka. Již v současné době se může na hodnocení podílet veřejnost formou přidělení hodnotící známky od 1 (10 % - nejhorší) do 10 (100 %

Důraz na samostatnost studentů a individuální opatřování informací

nejlepší/nejvstřícnější banka). V rámci hodnocení může i každý hodnotitel ze strany veřejnosti každou banku a své hodnocení zdůvodnit

K dispozici internetová aplikace hodnocení bank a její volné a bezplatné užívání

a okomentovat. V rámci praktických zkušeností z přístupu veřejnosti a její velmi vysoké aktivity jsme došli k možnosti využití hodnocení pro

Veškerá realizace projektu zdarma – zajištění drobných dárků pro zúčastněné vysoké školy a studenty

studenty vysokých škol.

Konkurence mezi studenty i mezi zúčastněnými vysokými školami – motivace k lepším studijním výsledkům
Široká publikace a zveřejnění nejlepších studentů a škol, s nejlepšími výsledky

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 po-

Cíle projektu

vědomí o těchto produktech, jejich třídění, jejich významu nejen z pohledu klienty, ale i z pohledu banky. Tyto informace související s finanční

Cílem vzdělávacího projektu hodnocení bank OVB Vstřícná banka je volnou formou a samostatnou iniciativou motivovat studenty k zájmu

gramotností jsou výrazně pro studenty praktičtější a využitelnější v oblasti mnoha životních i pracovních situacích. Metoda výkladu o náplni

o obor bankovnictví, finančnictví a ekonomiku a k samostatnému vyhledávání a hodnocení informací v této oblasti. Cílem je možnost po-

jednotlivých bankovních produktů a služeb, jejich druzích, třídění, podmínkách apod. není právě nejpopulárnější a z hlediska budoucích

rovnání znalostí a uplatňování teoretických znalostí v praxi mezi studenty i mezi vysokými školami navzájem.

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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Reklamní předměty
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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

SVĚŽÍ VZDUCH
NEJEN DO BANK!

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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Kalendář

OrganizátOr a generální partner prOjektu

20 1
2

Celk
Bankovnipoplatky.com
– OrganizátOr prOjektu

Ing. Patrik Nacher, majitel serveru

pořa

Hospodářská komora
České republiky
– záŠtita prOjektu

OVB allfinanz, a. s.
– generální partner

Tradice, profesionalita, silné
zázemí a důraz na kvalitu

dí
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prezident Petr Kužel

12.

i. čtvr

Citib

ank

Mediální partneři

9.

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

1.

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

erčn

4.

předseda Bedřich Danda

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
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Banka měsíce:
ČSOB

Banka měsíce:
Volksbank

Banka měsíce:
Komerční banka

V roce 2010 se stala
Nejvstřícnější bankou roku

Fio banka se stala v prvním,
i druhém čtvrtletí roku 2011
Nejvstřícnější bankou

Česká spořitelna se
stala v hodnocení poroty
nejvstřícnější bankou v I.
a III. čtvrtletí

Banka s nejstabilnějším
hodnocení po celý rok 2011

Banka s třetími nejnižšími
poplatky v České republice

Komerční banka se stala ve
III. čtvrtletí třetí nejvstřícnější
bankou v ČR
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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

5

Banka měsíce
GE Money Bank

Dalibor z.

23556

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/
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