výroční zpráva
OVB Vstřícná banka
www.vstricnabanka.cz
Zástupci organizátora projektu prvního
klientského ratingu bank OVB Vstřícná banka
Ing. Patrik Nacher a Mgr. Miroslav Zeman
zpracovali tuto výroční zprávu o činnosti
prvního klientského ratingu bank.

bankovní
poplatky

Úvodní slovo

Dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s výročním hodnocením prvního klientského ratingu bank
OVB Vstřícná banka za rok 2012. V roce 2010, za který se také vydala první výroční zpráva,
znalo projekt jen velmi málo lidí. Od této chvíle však projekt zaznamenal obrovský rozvoj a při
hodnocení roku 2012 už vycházím z faktu, že většina čtenářů tento projekt zabývající se originálním a komplexním hodnocením bank dobře zná. Jsem přitom rád, že je o výsledky hodnocení
bank takto velký zájem nejen ze strany novinářů, ale i ze strany veřejnosti. Výsledky hodnocení
se staly určitým objektivním kritériem kvality našich bank. Je nutné také velmi ocenit neustálý
rozvoj a inovace tohoto projektu. V roce 2012 byla například spuštěna převratná novinka - OVB
Vstřícná banka - Handicap Friendly, která umožňuje hodnotit banky ze strany osob se zdravotním postižením. Tímto krokem se záběr projektu rozšířil i do sféry podpory, vzdělávání a komunikace této skupiny našich občanů. Chci tímto poděkovat všem čtenářům, novinářům i samotným
bankám za spolupráci v roce 2012 a těším se na další spolupráci v roce 2013.

Patrik Nacher,
organizátor projektu
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Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva OVB Vstřícné banky za rok 2012, tedy dokument
o projektu, který vznikl jako efektivní nástroj a pomocník pro spotřebitele finančních produktů. Nejen na českém trhu je stále výjimečný – protože je určen pro lidi a lidé tvoří jeho obsah,
respektive rozhodují o jeho výsledcích. Klientský rating bank ale dává také důležitou zpětnou
vazbu samotným finančním institucím, umožňuje jim reagovat na vývoj na trhu a potřeby či přání
svých zákazníků.
U projektu jsme od jeho samého počátku a můžeme tak sledovat jeho vývoj i narůstající význam.
Ve spojitosti se serverem bankovnipoplatky.com je stále více vidět jeho efekt, a také dobré
jméno, které má jak mezi samotnými spotřebiteli, tak také mezi odborníky, a, možná trochu
překvapivě, také mezi bankami. Je to ale pochopitelné a logické – protože se nesnaží kritizovat,
ale především pomáhat. Ač někdy tato pomoc na svém počátku bankovní domy tak trochu
může bolet, ve svém důsledku jim dává jedinečnou šanci dlouhodobě uspět, když se přizpůsobí
očekávání svých zákazníků.
OVB Vstřícná banka je ale také projektem, který se nadále vyvíjí. V roce 2012 tak byl například spuštěn speciální projekt pro občany, kteří
jsou v důsledku svého postižení ve společnosti znevýhodněni – OVB Vstřícná banka Handicap Friendly monitoruje bankovní prostředí
z pohledu občana, který má zhoršenou mobilitu, nevidí či neslyší. Je velmi zajímavé zjištění, jaké problémy mohou takto znevýhodnění spotřebitelé mít, když si chtějí třeba jen vybrat finanční prostředky z bankomatu nebo potřebují vyřídit základní finanční operace na své bance.
OVB Vstřícná banka Handicap Friendly si tak neklade za cíl poukázat na to, která banka dělá „něco špatně“, ale poskytnout jim zpětnou
vazbu a poradit, co by mohly udělat jinak, lépe.

Mgr. Roman Daneš
člen představenstva a ředitel vnitřní správy
OVB Allfinanz a.s.
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Celoroční rating bank a jejich služeb
OVB VSTŘÍCNÁ BANKA
Organizátor:

www.bankovnipoplatky.com

Platforma:

www.vstricnabanka.cz

Generální partner:

OVB Allfinanz, a.s.

Partneři:

SPŽ ČR a BIVŠ

Záštita:

Hospodářská komora ČR

Hlavní mediální partner:

Aktualne.cz

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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I. Stručný popis a principy hodnocení
Hodnocené banky (15 x):
Citibank, Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a.s., Fio banka, a.s., GE Money Bank, a. s., Komerční banka, a. s.,
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.

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

Rozdíly ve srovnání s konkurenčními anketami:
Nevytváření pořadí, žádné stupně vítězů.
Celoroční hodnocení, nikoliv jednorázová akce. Hodnocení se bude vyvíjet v čase a banky mohou na negativní či pozitivní trendy okamžitě
reagovat změnou své politiky.
Poplatkožrout – zábava, akce, zapamatovatelnost, důvěryhodnost, známost maskota (jasná a hmatatelná vizualizace, široké možnosti
využití práce s maskotem v médiích a v reálu).
Průhlednost a objektivnost hodnocení – hodnocení se nezaměřuje pouze na jednu metodu a není postaveno na jedné skupině hodnotících. Kombinuje se zde hlasování poroty, veřejnosti a objektivní testování bank. Hlasování veřejnosti je navíc více chráněno proti ovlivňování
procesem registrace. Nejde tedy ani o prosté hlasování lidí, ale ani o hodnocení VIP poroty.
Originalita a komplexnost – jasným a srozumitelným způsobem se hodnotí banky v několika kritériích. Hodnotící systém kombinuje hodnocení všech nejdůležitějších složek práce a prezentace bank.
Popularizace bankovního sektoru u veřejnosti – smyslem není pouze hodnotit, ale také zvýšit zájem o bankovní problematiku u veřejnosti.
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II. Kritéria a způsob hodnocení
Kritéria	Hodnotí
1) bankovní poplatky (váha v indexu – 0,75)

www.bankovnipoplatky.com

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

odborná porota

3) image banky (váha v indexu – 0,5)

registrovaní a neregistrovaní návštěvníci

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

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

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zlepšovat

–

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zhoršovat

bez znaménka

hodnocení zůstane i po nejbližším vyhlášení pravděpodobně stejné

10 %

k.o. (není co zhoršit)

20 %

proboha / ježkovi voči (tragická)

30 %

bohužel / nic moc (špatná)

40 %

sakra / je to bída (podprůměrná)

50 %

ach jo (průměrná)

60 %

ale jo (přijatelná)

70 %

yeah (dobrá)

80 %

ok (výborná)

90 %

hmm / je to hustý (výjimečná)

100 %
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wow (není co zlepšit)

Hodnotitelé:
Každá kategorie hodnotitelů hodnotí banky v jednom ze tří základních parametrů. Objektivnost zajišťuje odlišný systém hodnocení u každé z nich. Víceúrovňové hodnocení je nastaveno v rámci zachování co největší objektivity a relevantnosti výsledků.
1. SERVER WWW.BANKOVNIPOPLATKY.COM (hodnotí bankovní poplatky)
Na základě letitých zkušeností bude server www.bankovnipoplatky.com hodnotit jednotlivé banky v pravidelných měsíčních cyklech z hlediska výše bankovních poplatků, srozumitelnosti sazebníků a obecně z pohledu jejich poplatkové politiky.
2. ODBORNÁ POROTA (hodnotí produkty a služby banky)
Členové odborné poroty budou pravidelně, minimálně jednou za čtvrtletí, hodnotit banky z hlediska škály produktů a kvality bankovních služeb a to jak z pohledu současného, tak i výhledu do budoucna. Názory odborné poroty a jednotlivé argumenty budou zveřejněny na webu
u jednotlivých bank.
porotci od roku 2010 do roku 2012
Dalibor Z. Chvátal

(Měšec.cz, šéfredaktor)

Mgr. Miroslav Zeman

(www.poplatkozrout.cz)

Doc. Ing. František Pavelka, CSc

(BIVŠ, vedoucí katedry finančních obchodů)

Karel Kopeček

(ředitel divize MultiMedia VLP, generální mediální partner Deník)

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

(předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR)

Pavla Hřebíčková

(zástupce mediálního partnera Kurzy.cz)

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

(Scott & Rose)

Ing. Jan Brázda, CFA

(zastupuje Czech CFA Society) do října roku 2012

Ing. Martina Hedvičáková

(Univerzita Hradec Králové)

Ph.D. Mgr. Jan Klička

(vedoucí redaktor Deníku – www.denik.cz)

Ing. Daniela Čermáková

(vyučující na Metropolitní univerzitě Praha)

Mgr. Petr Kučera

(šéfredaktor ekonomického zpravodajství Aktualne.cz)

Ing. Hana Fojtová

(produktový analytik OVB Allfinanz, a.s.)

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

OVB Allfinanz, a. s. – generální partner
Tradice, profesionalita, silné zázemí a důraz na kvalitu
Společnost OVB je přední poradenskou společností v oblasti finančních služeb v Evropě již od roku 1970.
V současnosti působí ve 14 zemích Evropy a stará se o více než 3 miliony privátních i korporátních klientů.
Poskytuje profesionální finanční služby, které umožňují zvýšení životní úrovně širokému spektru lidí. Klade
přitom důraz na individuální přístup, který je základem pro budování dlouhodobých a kvalitních vztahů.
S pomocí více než 100 produktových partnerů z řad prvotřídních evropských a světových finančních institucí
nabízí v rámci skupiny klientům z celé Evropy strategie v oblasti investic a finančního zabezpečení (výhodné
financování bydlení, investování peněz, spořící plány i nejrůznější pojištění). Posláním OVB je plnit lidem jejich
cíle a přání, přinášet jim optimální řešení na základě detailní analýzy potřeb.
Od roku 2006 je OVB Holding AG úspěšně kotována na Frankfurtské burze jako jediná opravdu nezávislá
finančně-poradenská společnost v Evropě.
Cílem společnosti OVB je zajišťovat prvotřídní zázemí našim spolupracovníkům, kteří pak mohou díky propracovanému vzdělávacímu systému poskytovat služby na vysoké úrovni.
Informace o společnosti naleznete: www.ovb.cz

Hospodářská komora České republiky – záštita projektu
prezident Petr Kužel
„Věřím, že tento ambiciózní projekt přinese nejen nový systém hodnocení, který kombinuje hlas veřejnosti,
odborné poroty a objektivního zkoumání výše bankovních poplatků; ale přispěje zároveň i k popularizaci
bankovního sektoru v očích podnikatelské veřejnosti.“
Informace o této organizaci naleznete: www.hkcr.cz
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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.

Mediální partneři
Deník
Deníky patří k nejvýznamnějším hráčům na trhu českých tištěných novin se zaměřením na poskytování regionálního zpravodajství, kde je Deník leadrem na tuzemském trhu. Vydavatelská skupina Vltava-Labe-Press
vydává 72 regionálních deníků, 9 zcela samostatných deníků a 18 vkládaných týdeníků.
Internetová – multimediální část poskytuje také internetové zpravodajství na portálu www.denik.cz . I na internetu je Deník jedním z hlavních poskytovatelů regionálního zpravodajství v ČR.
Zpravodajství mediálního partnera naleznete: www.denik.cz

Kurzy.cz
Kurzy.cz s více než 12letou tradicí na českém internetu přináší svým uživatelům široké spektrum finančních
informací. Původní zaměření serveru pouze na investory, je dnes výrazně rozsáhlejší a mezi našimi službami
lze nalézt 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. 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.
Zpravodajství a nabídku služeb mediálního partnera naleznete: www.kurzy.cz
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Ostatní partneři
BIVŠ – bankovní institut, vysoká škola
Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) je nejstarší českou soukromou vysokou školou. Od svého založení je
jejím cílem zajištění kvalitního vysokoškolského vzdělávání v oblasti bankovnictví, financí, ekonomiky, managementu, práva, IT a veřejné správy.
BIVŠ nabízí zájemcům studium moderních oborů a usiluje o to, aby její absolventi byli plně uplatnitelní v praxi
a aplikovali do ní nové poznatky z vědeckých výzkumů.
Informace o této organizaci naleznete: www.bivs.cz

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

SOS – Sdružení na ochranu spotřebitelů
Organizace 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

10

Základní
dokumenty
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Základní dokumenty

– OVB VSTŘÍCNÁ BANKA, rating bank

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

Equa bank

mBank (BRE Bank)

UniCredit Bank

Citibank

Fio banka

LBBW Bank

Volksbank CZ

Česká spořitelna

GE Money Bank

Poštovní spořitelna

Zuno bank

ČSOB

Komerční banka

Raiffeisenbank

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

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

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

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

60 % = ale jo (přijatelná)

20 % = proboha (tragická)

70 % = yeah (dobrá)

30 % = bohužel (špatná)

80 % = ok (výborná)

40 % = sakra (podprůměrná)

90 % = hmm (výjimečná)

50 % = ach jo (průměrná)

100 % = wow (není co zlepšit)

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

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zlepšovat

–

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zhoršovat

bez znaménka

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

Šíře nabídky služeb a produktů

b

Kvalita služeb, efektivita produktů (cena/přínos)

c

Proklientský servis

d

Vývoj v čase, změny oproti minulému hodnocení

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

c) NEZAREGISTROVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI WEBU
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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Manuál porotců pro hodnocení bank
www.vstricnabanka.cz

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

I. Základní zásady hodnocení porotců
Základními zásadami hodnocení porotců je důraz na objektivnost, odbornost, úplnost, nestrannost a vypovídací hodnotu hodnocení. Hodnocení je pojaté jako konzervativní, respektující kontinuitu vývoje bank. Přestože se jedná o čtvrtletní hodnocení bank, nejdůležitější je první,
základní hodnocení bank ze strany porotců. První, základní hodnocení je měřítkem pro další vývoj hodnocení bank.
První hodnocení je důležité z několika důvodů:
1) Určí prvotní pozici banky a její hodnocení.
2) Vychází z komplexního hodnocení banky z hlediska její historie, síly, inovativnosti, přístupu ke klientům apod.
Prvotní pozice banky, tedy první hodnocení je pro každého porotce i pro celý projekt velmi důležitá. Určí zakotvení banky mezi ostatními
v číselném systému hodnocení a dá jí základní hodnotovou pozici. To se tedy týká I. čtvrtletí roku 2012
Každé další hodnocení už bude navazovat na hodnocení základní a bude se řídit především změnami, opatřeními a inovacemi banky za dané
čtvrtletí. Z toho vyplývá, že při hodnocení bude důležitá kontinuita hodnocení porotců. Pokud tedy nejmenované bance udělí jako první hodnocení
známku 6, neboli 60 %, nemůže jí udělit za druhé čtvrtletí známku 2 (20 %). Hodnocení nesrovnává banky z hlediska jednotlivých izolovaných
čtvrtletí, kde by takové hodnocení bylo možné, ale z hlediska základního postavení banky, které se zlepší, nebo zhorší dle údajů o činnosti banky
a jejích výsledcích v daném čtvrtletí. Toto postavení a hodnota hodnocení se v průběhu čtvrtletí bude buď postupně zhoršovat, nebo zlepšovat.

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

III. Dodání hodnocení a jeho zveřejnění
Protože se jedná o čtvrtletní hodnocení bank, je třeba, aby porotci své kompletně zpracovaného hodnocení dodali organizátorovi hodnocení na mail: m.zeman@vstricnabanka.cz nejpozději 14 dnů před koncem příslušného čtvrtletí, za které budou banky hodnoceny. Porotci tak
dodají zpracované hodnocení spolu s konečným bodovým hodnocením pro každou z hodnocených bank, které jsou do projektu zařazeny.
Porotci nebudou dodávat pouze slovní a číselné hodnocení bank, ale také na základě veřejných informací či svého názoru mohou uvést
prognózu vývoje ratingu banky v příštím čtvrtletí. Hodnocení porotců stejně jako ostatních subjektů podílejících se na hodnocení bank (server
bankovnipolatky.com a veřejnost) bude zveřejněno na stránkách www.vstricnabanka.cz první všední den následujícího čtvrtletí a zároveň bude
poskytnuté v předstihu mediálním partnerům a s odstupem i ostatním médiím v ČR ke zveřejnění. Plně zveřejněno bude textové hodnocení
každé zúčastněné banky u každého z porotců. Číselné hodnocení, které porotce jednotlivým bankám udělil, zveřejněno nebude. Zveřejněno
pak bude pouze celkové bodové či procentní hodnocení každé banky za porotu jako celek. Výsledná známka vznikne průměrem hodnocení
všech jednotlivých porotců. Uvedené řešení je zvoleno s ohledem na nezávislost a neovlivnitelnost porotců, kteří se tak vyhnou potenciálním
tlakům, jejichž cílem by bylo hodnocení jednotlivých porotců ovlivnit. Porotci mají v celkovém hodnocení nejvyšší váhu. Průměrné bodové hodnocení porotců bude násobeno koeficientem 1,75. Server bankovnipoplatky.com bude mít přidělen koeficient 0,75 a veřejnost 0,5. Uvedenou
vahou síly hodnocení pro jednotlivé hodnotící subjekty zvýrazňujeme hlavní záměr a cíl hodnocení, kterým je odbornost, nezávislost, objektivita, vyváženost, ale také individuální názor a pocit jednotlivců, který zabezpečuje hlasování veřejnosti. Každý porotce bude zasílat hodnocení
na mailovou adresu organizátora, který zabezpečí uložení nezměněného hodnocení do redakčního systému internetových stránek tak, jak
bylo zasláno a zajistí jeho včasné zveřejnění. Povinností porotce je každé čtvrtletí zadané údaje zkontrolovat, zda odpovídají jeho hodnocení
a jsou úplné a nezměněné. V případě jakýchkoliv nedostatků zkontaktuje porotce neprodleně organizátora s požadavkem o nápravu. Uvedený
systém byl zvolen s ohledem na co nejnižší zatížení porotců.

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

Bedřich Danda

Dalibor Z. Chvátal

Doc. Ing. František Pavelka, CSc

Mgr. Miroslav Zeman

JUDr. Ing. Ph.D. Otakar Schlossberger

Ing. Helena Kadlecová

Ing. Jan Brázda, CFA

Ing. Hana Fojtová

Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.

Mgr. Jan Klička

Ing. Daniela Čermáková

Mgr. Petr Kučera

16

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

Dalibor Z. Chvátal
je odborníkem, který se mnoho let věnuje bankovním službám, porovnáváním produktů bank a bankovní problematice vůbec
Původem strojař studoval Teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Má dlouholeté zkušenosti z majetkoprávní oblasti a z dopravy. Několik let působil jako pojišťovací poradce. Problematice osobních financí a finančních produktů se věnuje již více než 15 let a patří
mezi aktivní autory. Jeho specializací jsou bankovní a úvěrové služby, pojistné produkty a platební karty. V letech 2005-2007 byl šéfredaktorem portálu FinExpert.cz a zástupcem šéfredaktora časopisu Osobní finance. Od října 2007 působí jako šéfredaktor finančního serveru
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.
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
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
v prvním volebním období v letech 2003 až 2007 na základě nominace České národní banky, České bankovní asociace a Sdružení pro
bankovní karty.
Od roku 2008 vykonává funkci předsedy představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové.
Je vedoucím katedry bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS
Své odborné znalosti předává mladé generaci tím, že působí jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické, katedře Bankovnictví
a pojišťovnictví (od roku 1997) a řadu let pracoval také pro Bankovní institut Vysoká škola, kde byl vedoucím katedry Bankovních obchodů
a později také prorektorem pro magisterské studium (do roku 2008).
Několik let byl předsedou Komise pro platební styk a platební instrumenty při České bankovní asociaci, v současné době se profesně angažuje v Asociaci družstevních záložen jako člen Legislativně-právní komise.
Publikuje odborné statě např. v časopise Bankovnictví, Ekonomu apod., je autorem několika skript a učebních textů. V roce 2009 byl zvolen
do čestné funkce předsedy předsednictva sdružení SOS Dětské vesničky, člena Kinderdorf Ingernational.
Ve svém volném čase se věnuje aktivně loutkovému divadlu pro děti, jízdě na kole, plavání a fitness.

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, byl porotcem do října roku 2012
Má sedmiletou praxi v oboru finančních služeb v rámci regionu střední a východní Evropy a Velké Británie.
V současné době působí Jan na pozici manažera v oddělení Corporate finance Advisory ve společnosti PricewaterhouseCoopers v Praze,
kde má na starosti produkty projektového financování.
V minulosti působil Jan jako manažer ve společnosti PricewaterhouseCoopers v Londýně, kde se specializoval na finanční poradenství
v oblasti seniorního financování a měl na starosti komunikaci a vyjednávání podmínek s lokálními a mezinárodními bankovními institucemi.
Před svým působením v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers pracoval Jan 2 roky ve společnosti American Express, a to
v oddělení platebních karet. Součástí jeho pracovní náplně byla komunikace s bankovními ústavy působícími na českém trhu a ověřování
kreditního rizika kartových transakcí.
Jan Brázda vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a působil na stáži na Arizona State University v USA.
Je také držitelem mezinárodní profesní kvalifikace CFA a je členem Czech CFA Society Boardu
Czech CFA Society (www.czechcfa.cz) je nezisková organizace sdružující finanční profesionály v České republice od roku 2002. Jako jedna ze
136 členských firem CFA Institute (www.cfainstitute.org) zastřešujících Chartered Financial Analyst (CFA) program, má za cíl aktivně podporovat vysoké standardy finanční profese, integritu a etické hodnoty v rámci investorské komunity. Czech CFA Society má v současné době 110
členů, převážně držitelů CFA kvalifikace, a více než 350 kandidátů z České a Slovenské republiky registrovaných v CFA studijním programu.

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

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

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.
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Vývoj projektu
hodnocení
OVB Vstřícná banka
v roce 2012
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I.
Základní informace o prvním klientském ratingu
bank OVB Vstřícná banka
Projekt prvního klientského ratingu OVB Vstřícná banka působí na tuzemské mediální i odborné scéně
třetím rokem. Za tuto dobu se z klientského ratingu který nejen hodnotí banky, ale současně i vzdělává
veřejnost a informuje o novinkách a událostech ze světa bankovnictví a finančnictví, stal mediálně nejaktivnější a nejcitovanější projekt zabývající se bankami a jejich hodnocením.
OVB Vstřícná banka první celoroční klientský rating bank v ČR si klade za cíl prostřednictvím hodnocení komerčních, retailových bank, s celorepublikovou působností a základními bankovními službami, poskytovat laické i odborné veřejnosti čerstvé, aktuální a objektivní informace
o bankách a jejich opatřeních a krocích. Hodnocení probíhá každé čtvrtletí s vyhlášením vítěze za celý rok.
Hodnocení bank zajišťují tři pilíře hodnocení. Prvním je odborná porota, která má také největší váhu hlasu – váha 58 procent. Druhým pilířem
je hodnocení serveru www.bankovnipoplatky.com z hlediska objektivní výše poplatků a přehlednosti sazebníků – váha 25 procent. Třetím pilířem je hodnocení veřejnosti v podobě registrovaných uživatelů – váha 17 procent. 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.

II.
Cíle projektu a míra jejich splnění
Projekt hodnocení banka OVB Vstřícná banka startoval svou činnost se stanovením následujících základních cílů:
1) Kvalitně, objektivně a průkazně hodnotit banky a jejich jednotlivé čtvrtletní kroky
• Objektivnost a profesionalitu hodnocení zajišťují a garantují odborní porotci, kterých je v současnosti jedenáct. Každý porotce hodnotí
osobně s podrobným odůvodněním s uvedením kroků a opatření bank, které byly hodnoceny a jakým způsobem je hodnotil.
• Hodnocení serveru www.bankovnipoplatky.com staví na průkazných a objektivních kritériích podpořených nejen údaji kalkulátoru pro
výpočet bankovních poplatků, ale také pravidelné ročence společnosti Scott and Rose a pravidelným hodnocením sazebníků bank
• Hodnocení veřejnosti je zajišťováno pouze registrovanou veřejností s možností odůvodni své hodnocení. Součástí registrace je uvedení
konkrétních údajů o hodnotiteli. Menší podíl pak představuje neregistrovaná veřejnost, která hodnotí prostřednictvím formulářů na webech
www.bankovnipoplatky.com a www.mojepoplatky.cz
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 2011 a 2012 postupně rozšiřoval a upevňoval partnerství a vztahy s médii. Medializace tak neprobíhala pouze na bázi mediálních partnerů, ale na bázi téměř všech významných
médií na Českém trhu.
• Medializace výsledků hodnocení a dalších výstupů tak probíhala jak na internetových médiích, tak v tisku, ale také i na televizní obrazovce
a v rozhlase.
• Veškeré výsledky hodnocení jsou pravidelně přebírány největší tuzemskou tiskovou agenturou ČTK i dalšími významnými médii v čele
s mediálními partnery Aktualne.cz a Denik.cz, dále se výsledky objevovaly pravidelně na portálech, Kurzy.cz, E15, Novinky.cz, Mediafax,
a další.
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Mediální ohlas projektu se v průběhu roku 2012 neustále zvyšoval. Zájem médií vzbudil nejen originální přístup, systém i image projektu, ale
také právě praktičnost a pravidelnost hodnocení. Projekt se navíc neomezil pouze na původně zamýšlené zveřejňování výsledků, ale rozšířil
se o další informace, průzkumy, servisní články, informace z bank a posiloval tak image respektovaného serveru s kvalitními informacemi
z okruhu bank, bankovních služeb a bankovnictví. To zvýšilo další citovanost výstupů projektu v médiích.
Počet odkazů, článků a citací přebíraných z hodnocení OVB Vstřícná banka se v roce 2012 zvýšil oproti roku 2011 o 14 procent.
Projekt OVB Vstřícná banka pokračoval i v roce 2012 v trendu z roku 2010 a 2011 a byl prokazatelně nejcitovanějším a v médiích nejviditelnějším projektem, který se zabývá hodnocením bank.
3) Získání respektu bank i odborné veřejnosti
• Informační spolupráce s bankami, zpětná vazba bank směrem k výsledkům hodnocení apod.
• Banky, které v projektu uspěli, tedy Fio banka, mBank, nebo UniCredit Bank používali výsledky hodnocení ve svých zprávách, logo OVB
Vstřícné banky v reklamních a marketingových kampaních (Fio banka) i ve svých oficiálních dokumentech. Banky široce využívají umístění
v projektu OVB Vstřícná banka ve svých aktuálních tiskových zprávách – mBank, Fio banka, Volksbank, Česká spořitelna. 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 bilboardech – Fio banka.

III.
Vývoj projektu hodnocení bank OVB Vstřícná banka
v průběhu roku 2012
Projekt hodnocení bank se v průběhu roku 2012 stále rozrůstal a nadále zvýrazňoval svou charakteristiku a své stránky, které jsou oproti jiným konkurenčním projektům originální a zajímavé.
1) Rozšíření pojetí a funkcionality na komplexní informační a poradenský server zabývající se bankovnictvím a bankovními produkty
2) Rozšíření projektu o hodnocení osob se zdravotním postižením, tedy hodnocení bank z hlediska jejich vstřícnosti k této velké
skupině osob
3) Rozšíření kvality a komplexnosti hodnocení – noví porotci, rozšíření hodnocení o neregistrovanou veřejnost
4) Rozšíření medializace výsledků hodnocení – nová mediální partnerství
Rozšíření funkcionality a komplexnosti hodnocení je velmi důležitým prvkem směřování projektu. Cílem projektu tak není pouhé seřazení
bank a jejich ohodnocení, ale především poskytnutí informací o produktech, poplatcích a krocích bank a jejich rozbor. Tím chceme široké
veřejnosti přinést unikátní, nezkreslované a objektivní informace v oblasti bankovnictví. Informace jsou navíc stále aktuální a každé čtvrtletí
dochází k aktualizaci těchto informací.
Index vstřícnosti bank dává nejen veřejnosti, ale i bankám samotným základní a rychlou informaci o tom, jak si jednotlivé banky na trhu
vedou. Index vstřícnost je vyobrazen klasickým grafem. Vývoj vstřícnosti můžeme pozorovat již od počátku roku 2010.
Spolupráce s vysokými školami má za cíl rozšíření funkčnosti hodnocení bank a jeho využití pro vzdělávání studentů vysokých škol. Student
by se tak měl naučit nejen pasivně přijímat informace, ale také tyto informace kriticky hodnotit a v konečném důsledku i posoudit kvalitu
produktů či opatření bank.
Rozšířením komplexnosti hodnocení jsme vyšli vstříc požadavkům široké veřejnosti, tedy i uživatelům, kteří mají obavy z registrace na internetových serverech. Rozšířením hodnocení tak dostali i neregistrovaní uživatelé jednoduchým a rychlým způsobem ohodnotit banky, které
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jsou do hodnocení zařazeny. Hodnocení probíhá u mediálních partnerů projektu prostým obodováním jednotlivých bank. Síla hodnocení
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 roku 2011 se tak podařilo získat nového generálního mediálního partnera, kterým je jeden z nejserioznějších internetových
zpravodajských serverů Aktualne.cz, kterému se také říká „internetové noviny“.

IV.
Medializace a citace generálního partnera
ve spojení s projektem
Po celý rok 2012 se stále více upevňovalo spojení značky Nejvstřícnější banka a generálního partnera
projektu OVB Allfinanz, a.s. Stále častěji a to i ve srovnání s předchozími roky se objevuje v médiích
spojení značky generálního respektive titulárního partnera OVB Alffinanz, a.s. a Vstřícná banka,
ve spojení OVB Vstřícná banka.
Toto spojení dává projektu nádech serióznosti, kdy se zde formálně, ale i obsahově prolíná pověst partnera jako silné finanční
a respektované skupiny a mediálně viditelného a citovaného projektu hodnocení bank. Tím se stále výrazněji rozvíjí značka OVB
Vstřícná banka jako označení serióznosti, nápaditosti a průhlednosti.
Značka generálního partnera tak byla spojována výhradně s výsledky, výstupy a průzkumy bankovního trhu v ČR a bank samotných. Mimo prezentaci značky při zveřejňování výsledků hodnocení bank je partner prezentován spolu s celou značkou projektu
jako podporovatel osob se zdravotním postižením, zastánce klientů bank obecně i jako partner bank, který jim umožňuje zjišťovat
názory a náladu svých klientů i náladu a názory klientů konkurenčních bank.
Lze uzavřít, že žádný jiný konkurenční projekt, který se zabývá bankami či bankovnictvím nemá žádného takto jasně viditelného,
srozumitelného a logického partnera, který je tak úzce s pozitivními stránkami a přínosy projektu spojován.

OVB Handicap Friendly
V roce 2012 se hodnocení OVB Vstřícná banka zásadně rozšířilo. Generální partner společnost OVB
Allfinanz, a.s. a organizátor se rozhodli vyjít vstříc skupině osob se zdravotním postižením a dát této
významné skupině klientů možnost hodnotit banky z pohledu osoby se zdravotním postižením. Klienti
OZP tak mohou od 17. prosince roku 2012 v rozhraní určeném pro jejich potřeby každé čtvrtletí hodnotit
banky, tyto banky a jejich produkty mohou komentovat, či popisovat své zkušenosti se vstřícností bank
vůči osobám se zdravotním postižením.
Při startu projektu zpracoval organizátor klientského ratingu OVB Vstřícná banka průzkum bank, kterým bylo zjištěno jak banky
podporují osoby OZP a jaká opatření přijala pro podporu těchto osob. Z průzkumu vyplynulo, že se OVB Nejvstřícnější bankou
vůči osobám OZP stala Česká spořitelna.
Snahou Generálního partnera a organizátora nebylo dát osobám OZP pouze možnost hodnotit banky, ale také možnost na
jednom místě najít co největší rozsah potřebných informací, údajů a podkladů pro své hodnocení. Osoby OZP tak mohou část
stránek určených pro jejich hodnocení využít také jako informační a vzdělávací médium, ale současně také jako diskusní prostor.
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Partnerem projektu OVB Handicap Friendly je Národní rada osob se zdravotním postižením v čele se svým
předsedou Václavem Krásou.

V.
Statistická data o vývoji projektu v roce 2012
Návštěvnost UV stránek www.vstricnabanka.cz v roce 2012 - 58 653 UV, což je o téměř třetinu více než
v roce 2011. Uživatelé také zobrazili 127 569 stránek.
Odhad počtu odkazů a citací informujících o výsledcích hodnocení bank v internetových, tištěných, rozhlasových či televizních
médiích činí 595. To je o 158 odkazů více než v roce 2011.
Počet hodnotících uživatelů veřejnosti 1358 neregistrovaných uživatelů serveru, kteří za veřejnost hodnotili banky.
Citace porotců se objevily na serverech Aktualne.cz, Mesec.cz, Kurzy.cz, Denik.cz, Mediafax, ČTK a další

OVB Vstřícná banka - počet citací, odkazů a článků projektu v Českých médiích 2012

Měsíc

Počet zpráv OVB
Vstřícná banka
v médiích

Zajímavosti

Nejdůležitější
události

Leden

98

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

Tisková konference-vyhlášení
nejvstřícnější banky za rok 2011

Únor

55

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

Nejvstřícnější banka za porotu

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

Oficiálně spuštěno partnerství s Aktualne.cz
Vyhlášení Nejvstřícnější banky I.
čtvrtletí

Březen

53

Celkem I. čtvrt.

206

Duben

56

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

Květen

32

HP Denik.cz, Kurzy.cz

Červen

30

HP Kurzy.cz

Srovnání s výsledky Zlatá koruna
a další soutěže

Celkem II.čtvrt.

118

Červenec

66

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

Vyhlášení Nejvstřícnější banky II.
čtvrtletí

Srpen

34

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

Září

32

HP Denik.cz, Kurzy.cz

Celkem III.čtvrt.

132

Říjen

65

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

Vyhlášení Nejvstřícnější banky III.
čtvrtletí

Listopad

35

Deník.cz, Kurzy.cz

Průzkum bank vstřícnost vůči OZP

Prosinec

39

Kurzy.cz, Aktualne.cz, Denik,

Rozšíření hodnocení o osoby se zdravotním postižením

Celkem IV.čtvrt.

139

ČTK, Mediafax, HP Centrum, Denik.cz

Celkem 2012

595
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Celkem hlasování 1358 za rok 2012
I. Čtvrtletí

385

II. Čtvrtletí

277

III. Čtvrtletí

310

IV. Čtvrtletí

386

VI.
Výsledky za jednotlivá čtvrtletí roku 2012
I. čtvrtletí 2012

II. čtvrtletí 2012

III. čtvrtletí 2012

IV. čtvrtletí 2012

Celkem
průměr

Air Bank

70,49

69,62

67,47

67,18

68,69

3

Citibank

49,02

48,00

56,41

54,93

52,09

15

Česká spořitelna

58,36

62,70

66,64

62,45

62,54

8

ČSOB

58,21

60,49

62,95

65,04

61,67

10

Equa bank

65,37

67,36

69,11

67,97

67,45

5

Fio banka

76,36

74,24

69,82

70,68

72,78

1

GE Money Bank

60,53

60,53

63,89

63,85

62,2

9

Komerční banka

62,62

63,15

68,16

69,75

65,92

6

Banka

Pořadí

LBBW Bank

58,84

57,42

56,59

61,15

58,50

13

mBank

68,47

65,86

70,79

70,39

68,88

2

Poštovní spořitelna

58,55

56,04

60,27

61,31

59,04

12

Raiffeisenbank

60,05

59,44

60,8

63,26

60,89

11

UniCredit Bank

65,12

66,02

69,44

70,89

67,87

4

Volksbank

56,82

55,97

58,43

60,55

57,94

14

Zuno

67,84

64,09

63,85

66,99

65,69

7
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Novinky
a index vstřícnosti
v roce 2010 – 2012
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index vstřícnosti bank

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

63,22

62,56

63,22

66,6

80

70

průměr 63,90
60

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

46,27

47,09

47,01

46,42

49,26

50,59

51,21

52,71

50,56

52,5

59

55,9

průměr 46,70

průměr 50,94

průměr 54,49

60

50

40

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

61,93

64,71

62,02

61,3

60,86

55,81

61,73

61,39

66,17

72,56

76,11

70,7

průměr 62,49

průměr 59,95

80
70
60
50
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průměr 71,38

index vstřícnosti bank

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

59,44

62,53

60,64

59,41

63,3

63,4

64,4

62,3

63,11

64,22

67

66,5

průměr 60,500

průměr 63,35

průměr 65,21

80
70
60
50

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

63,56

59,56

67,11

66,9

80
70

průměr 64,28

60
50

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

0

0

0

0

73,04

74,1

68,99

69,8

67,72

63,5

64,67

65,9

průměr 0 – NEBYLA DO AKCE ZAPOJENA	

průměr 71,48

průměr 65,45

80
70
60
50
40
30
20
10
0
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index vstřícnosti bank

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

61,34

66,85

65,99

69,05

65,9

69,2

70

63,17

61,22

61,22

64,44

63,8

průměr 65,81

průměr 67,07

průměr 62,67

80

70

60

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

62,69

64,63

64,3

61,03

66,1

61,6

68,4

67,7

68,28

70,78

71,56

71,8

průměr 63,16

průměr 65,95

průměr 70,60

80

70

60

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

59,72

60,49

59,48

61,27

60,66

58,59

54,4

57,27

57,11

54,67

56,89

58,05

průměr 60,24

průměr 57,73

80
70
60
50

30

průměr 56,68

index vstřícnosti bank

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

64,59

61,68

57,43

61,28

65

64,5

67

68,2

62,39

57,56

65,44

66,7

průměr 61,24

průměr 66,18

průměr 63,02

80
70
60
50

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

60,83

65,71

64,74

65,29

63,3

59

61,4

64,7

55,22

56,44

56,89

57,4

průměr 64,14

průměr 62,10

průměr 56,49

80
70
60
50

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

65,11

64,3

62,92

61,01

63,7

62,5

62,9

64,1

57,78

57,5

57,11

57,9

průměr 63,34

průměr 63,30

průměr 57,57

80
70
60
50

31

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

58,57

62,85

63,74

61,89

66,19

70,26

64,61

70,03

67,44

71,83

69,11

69,9

průměr 61,76

průměr 67,77

průměr 69,57

80
70
60
50

2010

2011

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

60,58

60,43

57,61

59,25

62,29

59,62

52,42

60,3

55,17

53,61

56,44

55,4

průměr 59,47

průměr 58,66

80
70
60
50

2012

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

60,11

58,44

60,11

60

průměr 59,66

80
70
60
50

32

průměr 55,16

Čtvrtletní hodnocení
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I. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

Průměr

Mezivýsledek
(1,75)

Air Bank

63,22

110,64

Citibank

50,56

88,48

Česká spořitelna

66,17

115,80

ČSOB

63,11

110,44

Equa bank

63,56

111,23

Fio banka

67,72

118,51

GE Money Bank

61,22

Komerční banka
LBBW Bank

www.bankovnipoplatky.com (0,75)
Průměr

Návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení
celkem

Mezivýsledek
(0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

80

60

81,67

40,84

70,49

57,5

43,13

30,91

15,46

49,02

56,3

42,23

34,12

17,06

58,36

65

48,75

30,91

15,46

58,22

78,8

59,1

51,61

25,81

65,38

83,8

62,85

95,45

47,73

76,36

107,14

71,3

53,48

42

21

60,54

68,28

119,49

68,8

51,6

33,57

16,79

62,62

57,11

99,94

68,8

51,6

50

25

58,85

mBank

62,39

109,18

85

63,75

65

32,5

68,48

Poštovní
spořitelna

55,22

96,63

72,5

54,38

49,29

24,65

58,55

Raiffeisenbank

57,78

101,12

72,5

54,38

49,33

24,67

60,05

UniCredit Bank

67,44

118,02

71,3

53,48

47,78

23,89

65,13

Volksbank

55,17

96,55

73,8

55,35

37,14

18,57

56,82

Zuno

60,11

105,19

80

60

76,67

38,34

67,84

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 banka.

II. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

Air Bank
Citibank

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

Návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení
celkem

Průměr

Mezivýsledek
(1,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

62,56

109,48

80

60

78,75

39,38

69,62

52,5

91,88

58,8

44,1

16

8

47,99

Česká spořitelna

72,56

126,98

57,5

43,13

36

18

62,70

ČSOB

64,22

112,39

66,3

49,73

38,75

19,38

60,50

Equa bank

59,56

104,23

78,8

59,1

77,5

38,75

67,36

Fio banka

63,5

111,13

85

63,75

95,71

47,86

74,24

GE Money Bank

61,22

107,14

71,3

53,48

42

21

60,54

Komerční banka

70,78

123,87

68,8

51,6

28

14

63,16

LBBW Bank

54,67

95,67

68,8

51,6

50

25

57,42

mBank

57,56

100,73

85

63,75

66,25

33,13

65,87

Poštovní
spořitelna

56,44

98,77

72,5

54,38

30

15

56,05

Raiffeisenbank

57,5

100,63

72,5

54,38

46,67

23,34

59,44

UniCredit Bank

71,83

125,70

72,5

54,38

36

18

66,03

Volksbank

53,61

93,82

73,8

55,35

37,5

18,75

55,97

Zuno

58,44

102,27

80

60

60

30

64,09

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 banka.
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III. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

Průměr

Mezivýsledek
(1,75)

Air Bank

63,22

110,635

Citibank

59

103,25

76,11

133,1925

67

117,25

Equa bank

67,11

Fio banka

64,67

GE Money Bank

64,44

Komerční banka
LBBW Bank

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

Hodnocení
celkem

Mezivýsledek
(0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

80

60

63,53

31,765

67,47

61,3

45,975

40

20

56,41

57,5

43,125

47,22

23,61

66,64

66,3

49,725

43,75

21,875

62,95

117,4425

82,5

61,875

56

28

69,11

113,1725

86,3

64,725

63,13

31,565

69,82

112,77

71,3

53,475

50,83

25,415

63,89

71,56

125,23

68,8

51,6

55,29

27,645

68,16

56,89

99,5575

67,5

50,625

39,17

19,585

56,59

mBank

65,44

114,52

83,8

62,85

70

35

70,79

Poštovní
spořitelna

56,89

99,5575

72,5

54,375

53,75

26,875

60,27

Raiffeisenbank

57,11

99,9425

72,5

54,375

56,15

28,075

60,80

UniCredit Bank

69,11

120,9425

72,5

54,375

66

33

69,44

Volksbank

56,44

98,77

73,8

55,35

42,31

21,155

58,43

Zuno

60,11

105,1925

81,3

60,975

50,77

25,385

63,85

Česká spořitelna
ČSOB

Průměr

Návštěvníci
webu (0,5)

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
mBank.

IV. čtvrtletí
Odborná porota (1,75)
Banka

www.bankovnipoplatky.com (0,75)

Návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení
celkem
Hodnocení
celkem

Průměr

Mezivýsledek
(1,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,75)

Průměr

Mezivýsledek
(0,5)

Air Bank

66,6

116,55

80

60

50

25

67,18

Citibank

55,9

97,825

61,3

45,975

42

21

54,93

Česká spořitelna

70,7

123,725

57,5

43,125

41

20,5

62,45

ČSOB

66,5

116,375

65

48,75

60

30

65,04

Equa bank

66,9

117,075

83,8

62,85

48

24

67,97

Fio banka

65,9

115,325

86,3

64,725

64

32

70,68

GE Money Bank

63,8

111,65

71,3

53,475

52,86

26,43

63,85

Komerční banka

71,8

125,65

68,8

51,6

64

32

69,75

LBBW Bank

58,05

101,5875

67,5

50,625

62,5

31,25

61,15

mBank

66,7

116,725

85

63,75

61,43

30,715

70,39

Poštovní
spořitelna

57,4

100,45

71,3

53,475

60

30

61,31

Raiffeisenbank

57,9

101,325

71,3

53,475

70

35

63,26

UniCredit Bank

69,9

122,325

73,8

55,35

70

35

70,89

Volksbank

55,4

96,95

71,3

53,475

62,5

31,25

60,55

60

105

81,3

60,975

70

35

66,99

Zuno

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
UniCredit Bank.
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Celkový přehled za rok 2012
pořadí

název banky

I.
čtvrtletí
2012

II.
čtvrtletí
2012

III.
čtvrtletí
2012

IV.
čtvrtletí
2012

hodnocení
celkem
(průměr)

3

Air Bank

70,49

69,62

67,47

67,18

68,69

15

Citibank

49,02

48

56,41

54,93

52,09

8

Česká spořitelna

58,36

62,7

66,64

62,45

62,54

10

ČSOB

58,21

60,49

62,95

65,04

61,67

5

Equa bank

65,37

67,36

69,11

67,97

67,45

1

Fio banka

76,36

74,24

69,82

70,68

72,78

9

GE Money Bank

60,53

60,53

63,89

63,85

62,2

6

Komerční banka

62,62

63,15

68,16

69,75

65,92

13

LBBW Bank

58,84

57,42

56,59

61,15

58,5

2

mBank

68,47

65,86

70,79

70,39

68,88

12

Poštovní
spořitelna

58,55

56,04

60,27

61,31

59,04

11

Raiffeisenbank

60,05

59,44

60,8

63,26

60,89

4

UniCredit Bank

65,12

66,02

69,44

70,89

67,87

14

Volksbank

56,82

55,97

58,43

60,55

57,94

7

Zuno

67,84

64,09

63,85

66,99

65,69

36

logo

OVB Vstřícná banka
a banky
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Řekli o hodnocení OVB Vstřícná banka

Václav KrásA, předseda Národní rady pro osoby
se zdravotním postižením
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
I když to zní možná jako klišé, jsme za úspěch v projektu OVB Vstřícná banka opravdu vděční. Jsme
rádi, že klienti vnímají pozitivně naši poplatkovou politiku, kvalitu služeb i kroky, které podnikáme
pro jejich neustálé zlepšování. Motivuje nás to k dalšímu rozvoji. Jsme rádi, že jsme hodnoceni jako
nejvstřícnější banka právě v tomto unikátním, nezávislém a objektivním hodnocení bank, které na
tuzemské scéně úspěšně funguje již tři roky.

Bedřich Danda, náměstek MPO
Projekt po třech letech svého působení prokázal, že je životaschopný, oproti jiným obdobným projektům je unikátní a inovativní. Velmi oceňuji každoroční novinky, které projekt přináší a o které se
rozšiřuje. Proti jiným zcela statickým a strnulým projektům je OVB Vstřícná banka skutečnou vychřicí
mezi projekty hodnocení bank. O tom svědčí stále vyšší zájem o výsledky projektu ze strany veřejnosti, bank i médií.

Vladimír Komjati, tiskový mluvčí Air bank
Projekt hodnocení bank OVB Vstřícná banka pečlivě sledujeme. Jsem rád, že se nezaměřuje jen na
nízké poplatky nebo šíři portfolia, ale i na otevřenost banky, její přístup ke klientům a kvalitu služeb.
To jsou oblasti, o které na českém trhu dlouhodobě usilujeme. Osobně jakoukoliv zpětnou vazbu
vítám. Nejdůležitější je však pro nás samozřejmě spokojenost našich klientů.
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Fio banka je nejvstřícnější, má přes 140 tisíc klientů a do roku 2012
plánuje novinky
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 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 karty plánuje začít vydávat na konci prvního pololetí 2012. V dalším průběhu roku se klienti dočkají i karet s technologií bezkontaktního placení.
Fio banka chce v tomto roce rovněž reagovat na zájem klientů o ovládání financí v mobilních zařízeních. Pro platformy Apple a Google (Android) plánuje vývoj Smartbrokera - aplikace pro obchodování s cennými papíry přes smartphone. Cílem je poskytnou klientům kontrolu nad
jejich portfolii kdykoliv a kdekoliv, spuštění je plánováno
EN
VÍC EŽ

na druhou polovinu roku. Vylepšení a nové funkce banka
připravuje u aplikace Smartbanking, kterou přinesla na
BO

nostmi týkajícími se platebních karet, vytváření šablon

ČR

PO

český trhu jako první. Nová verze aplikace počítá s mož-
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FIO BANKA JE NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ
BANKOU ROKU 2011

příkazů nebo lepší podporou pro tablety.
„V průběhu roku 2012 chceme dále potvrzovat, že jsme
dynamickou bankou, která má klientům mnoho co nabídnout. Děkujeme všem, kteří pro nás v uplynulém roce

OCEŇUJI, ŽE DÍKY
FIO BANCE MŮŽU
SVÉ VYDĚLANÉ
PENÍZE ZHODNOTIT

hlasovali v anketě OVB Vstřícná banka i v jiných soutěžích. Pracujeme na tom, abychom si přízeň veřejnosti
udrželi,“ komentuje ocenění a plány Fio banky Ján Franek, tiskový mluvčí.
Fio banka, a.s.
Vendula Žaloudíková

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
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PIN k platební kartě si SMS zprávou nechalo poslat už 35 tisíc klientů České spořitelny
• Od 1. června do 31. října 2012 si více než 35 tisíc klientů nechalo od České spořitelny poslat PIN k platební kartě SMS zprávou.
• Zaslání PIN přes SMS je bezpečné, jednoduché a šetří klientům čas.
• Do konce roku 2012 si klienti mohou PIN ke kartě zdarma změnit v kterémkoliv bankomatu ČS.
• Možnost zaslání PIN ke kartě přes mobilní telefon zavedla Česká spořitelna jako první banka v ČR.

Česká spořitelna představila 1. června 2012 možnost zaslání PIN k nové platební kartě v SMS zprávě a do konce října 2012 využilo této
možnosti už více než 35 tisíc klientů. Celkově za toto období vydala Česká spořitelna nové platební karty přibližně 146 tisícům klientů,
z nichž téměř 24 % si nechalo PIN poslat přes SMS zprávu. Oblíbenost služby neustále stoupá, v říjnu ji využilo již 35 % klientů. Pokud
klientům zaslaný PIN ke kartě nevyhovuje, mohou si ho do konce roku 2012 během speciální akce zdarma změnit v kterémkoliv bankomatu
České spořitelny.
Česká spořitelna zavedla možnost zaslání PIN přes mobilní telefon jako první banka v České republice. Tento způsob je bezpečný a především rychlý. Pokud si klienti zvolí tuto možnost, mohou svoji novou kartu začít používat v porovnání s klasickým doručením prostřednictvím
pošty o několik dní dříve. Tato inovace je také jedním z důvodů, proč Česká spořitelna ve 3. čtvrtletí 2012 získala titul Nejvstřícnější banka
podle hodnocení odborné poroty v projektu klientského ratingu OVB Vstřícná banka a navázala tak na vítězství ve 2. čtvrtletí 2012.
Získání PIN probíhá tak, že klient spolu s objednanou platební kartou (kreditní či debetní) obdrží i kontrolní číslo, které odešle v textové
zprávě na určené telefonní číslo. Obratem obdrží odpověď, ze které jednoduchým způsobem zjistí svůj PIN (tzn. PIN se nezasílá v odkryté
podobě). Okamžik doručení si tedy klient volí sám, může tak učinit 24 hodin denně a z libovolného místa. V případě, že klient odešle nesprávný kód, bude na to upozorněn formou SMS zprávy, a získá možnost ho zaslat znovu.
Helena Matuszná
Jan Holinka

14. 11. 2012

Fio banka je nejdynamičtější bankou s nejlepším účtem
Fio banka získala dvě první místa v hodnocení Fincentrum Banka roku 2012, jehož výsledky byly slavnostně vyhlášeny včera v paláci Žofín. Stala se Nejdynamičtější bankou roku 2012 a její Fio osobní účet
obsadil první místo v kategorii Účet roku 2012.

Fio banka obhájila loňský titul a stala se Nejdynamičtější bankou roku 2012. Nejlepším účtem roku byl vyhlášen Fio osobní účet, který klientům přináší množství kvalitních a moderních služeb bez poplatků.
„Od začátku roku jsme získali přes 75 tisíc nových klientů a již v září jsme překročili hranici 200 tisíc klientů. Dynamicky se rozvíjí nejen
naše klientská základna, ale i portfolio služeb nebo pobočková síť. Jsme rádi, že porota tento vývoj ocenila a prvním místem odměnila i náš
stěžejní produkt, který se na zvyšování počtu klientů podílí nejvíce,“ reaguje na dvojnásobné vítězství Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky.
Fio banka již v tomto roce získala ocenění nejlepší banka Zlatého Měšce 2012 a Vstřícná banka za první dvě čtvrtletí roku. Fio osobní účet
zvítězil rovněž v soutěži Zlatá koruna 2012 v kategorii Účty. Dalším úspěchem v oblasti retailových bankovních služeb byl titul Bankovní
inovátor 2012, který získala Fio banka za první Smartbanking v ČR.
Fio banka, a.s.
Vendula Žaloudíková
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Equa bank: úvěrové portfolio vzrostlo za 3. čtvrtletí o 25%
Provozní zisk stoupl o 18 procent

Úvěry klientům celkem vzrostly ve 3. čtvrtletí o 25% na 3,85 mld. korun; z toho se hypoteční portfolio se zvýšilo o 39% na 1,5 mld. korun;
portfolio úvěrů živnostníkům, malým a středním podnikům se zvýšilo o 17% na 2,3 mld. korun;
Vklady klientů celkem rostly ve 3. čtvrtletí o 5,6% na 5,7 mld. korun; z toho vklady fyzických osob vzrostly ve 3. čtvrtletí o 5,8% na 4,8 mld.
korun;
Vlastní kapitál banky činil ke konci 3. čtvrtletí 1,45 mld. korun a kapitálová přiměřenost ve výši více než 39 % je i nadále jednou z nejvyšších
na trhu;
Equa bank byla jako jediná z nových bank vyhlášena mezi třemi nejdynamičtějšími bankami v soutěži Banka roku 2012;
Equa bank obsadila ve 3. čtvrtletí 4. místo v nezávislém průzkumu OVB Vstřícná banka.
(Předběžné neauditované finanční výsledky za období do 30. září 2012 podle českých účetních standardů.)
Equa bank a.s. vykázala za 3 čtvrtletí 2012 provozní zisk ve výši 37,7 miliónů korun, což představuje oproti předchozímu čtvrtletí nárůst
o 18 %.
“Hospodaření banky je zcela v souladu s naším finančním plánem. I když prozatím vykazujeme ztrátu, která je nižší, než jsme očekávali,
máme za sebou velice úspěšný první rok na trhu. Uvedli jsme na trh desítky nových produktů a služeb, získali dnes již 25 tisíc nových klientů, otevřeli 8 nových obchodních míst, vstoupili na trh korporátního bankovnictví. S ohledem na tento dynamický vývoj a díky silné likviditě
a kapitálové přiměřenosti, jsme ve výborné kondici, abychom dále rozvíjeli naše podnikání,” uvedl Petr Řehák, generální ředitel a předseda
představenstva Equa bank.
K 30. září 2012 činily vklady klientů 5,7 miliardy korun, což představuje nárůst o 5,6 % oproti předcházejícímu čtvrtletí. Objem depozit
fyzických osob přitom dosáhl
4, 8 miliardy korun. Objem úvěrů vzrostl ke konci září o 25 % (ve srovnání s 2. čtvrtletím 2012) a dosáhl 3,85 mld. korun. “Výborných výsledků jsme dosáhli v oblasti hypotečních úvěrů. Jejich nabídku jsme spustili v únoru letošního roku a již v září jsme se stali sedmou hypoteční
bankou co do objemu nově nasmlouvaných hypoték,” komentoval Petr Řehák. Hypoteční portfolio vzrostlo ke konci 3. čtvrtletí o 39 %
oproti předcházejícímu kvartálu a činilo 1,5 miliardy korun. Portfolio úvěrů živnostníkům, a malým a středním firmám vzrostlo ve srovnatelném období o 17% na 2,3 miliardy korun. V důsledku toho dosáhla celková výše aktiv 7,5 miliardy Kč (nárůst oproti 2. čtvrtletí 2012 6 %)
a odráží tak silnou likviditu ve formě hotovosti a hotovostních ekvivalentů.
Provozní zisk vzrostl ve 3. čtvrtletí 2012 na 37,7 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 14 %. Růst byl tažen zejména úrokovými
výnosy z rostoucího úvěrového portfolia banky. Úrokové výnosy dosáhly objemu 139 mil. korun a rostly meziročně o 74 %.
Informace o Equa bank:
Equa bank a. s. vstoupila na český trh v červenci 2011 po převzetí Banco Popolare Česká republika, a. s., společností Equa Group Limited.
Equa Group Limited je ve vlastnictví fondů, kterým poskytuje poradenství britská společnost Anacap Financial Partners LLP.
V současné době má Equa bank přes 25 000 klientů a provozuje 15 obchodních míst po celé České republice. Equa bank nabízí jednoduché, srozumitelné a transparentní služby osobního i firemního bankovnictví, k nimž patří běžné a spořicí účty s možností vedení zdarma,
víceměnové platební karty, hypotéky, spotřebitelské půjčky, pojištění, terminované vklady a podnikatelské úvěry. V roce 2012 se Equa bank
umístila na 3. místě v prestižní soutěží Banka roku 2012 v kategorii Nejdynamičtější banka roku. Více na www.equabank.cz.
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Česká spořitelna školí společně s Českým červeným křížem své
zaměstnance v přístupu k hendikepovaným a mapuje bariéry
s Pražskou organizací vozíčkářů
• ČS školí ve spolupráci s Českým červeným křížem (ČČK) své zaměstnance, jak přistupovat ke zdravotně
postiženým klientům, a certifikuje své pobočky jako “Přátelská místa“ nejen pro hendikepované
• ČS mapuje bariéry ve své pobočkové síti společně s Pražskou organizací vozíčkářů (POV) a odstraňuje je.
• ČS neustále rozšiřuje síť bankomatů pro nevidomé, nyní jich má 118, letos plánuje tento počet minimálně
zdvojnásobit, hendikepovaní, kteří nemohou obsluhovat bankomat, také vyberou hotovost zdarma v pobočce ČS.
• ČS je jednou ze dvou nejvstřícnějších bank k osobám se zdravotním postižením v rámci soutěže OVB
Vstřícná banka.

Česká spořitelna zahájila společně s Českým červeným křížem sérii školení pro své
zaměstnance v pobočkách, která prohlubují znalosti v přístupu ke zdravotně postiženým klientům, k seniorům a v oblasti
první pomoci. V současné době absolvovalo školení 84 zaměstnanců, ČS do konce roku 2013 plánuje proškolit ještě 600
až 800 zaměstnanců. Česká spořitelna
rovněž spolupracuje s Pražskou organizací
vozíčkářů, která mapuje pobočky a bankomaty ČS z hlediska bezbariérovosti. Výstupy jsou zveřejňovány průběžně na webových stránkách POV www.presbariery.cz
a ČS podle nich podniká kroky v odstraňování bariér. Klienti s Osobním účtem ČS,
kterým zdravotní postižení znemožňuje
obsluhu bankomatu, mohou rovněž vybírat hotovost zdarma na přepážkách všech
poboček ČS.
Krátký sestřih ze školení zaměstnanců ČS
s ČČK najdete zde: http://www.youtube.
com/watch?v=_V5x-r800K0. Souběžně se školením zaměstnanců se ČČK zaměřuje také na hodnocení poboček ČS co do bezbariérovosti. Výsledek zkoumání bezbariérovosti a množství proškolených zaměstnanců ovlivňuje certifikaci pobočky ČS titulem ČČK „Přátelská místa“. Během první poloviny roku 2013 chce Česká spořitelna certifikovat titulem „Přátelská místa“ prvních 10 poboček v krajských městech.
Česká spořitelna rovněž rozšiřuje síť bankomatů pro zrakově postižené klienty. Ta v současné době čítá 118 bankomatů vybavených speciálním audio modulem usnadňujícím obsluhu bankomatů slabozrakým a nevidomým klientům. V letošním roce plánuje Česká spořitelna
ozvučit dalších minimálně 120 bankomatů. Lokality pro umístění audio modulů vytipovala pro Českou spořitelnu Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Zároveň ČS instaluje tyto moduly do všech nových bankomatů automaticky.
Přístup banky k hendikepovaným ocenila také porota soutěže OVB Vstřícná banka, která zvolila Českou spořitelnu za jednu ze dvou
nejvstřícnějších bank k osobám se zdravotním postižením (OZP). Porota v případě České spořitelny ocenila zejména nejlépe vybavené pobočky a rozvinutý systém podpory OZP ze strany poradců, speciální bankomaty pro osoby se zrakovým postižením a nejpropracovanější
systém pomůcek a vybavení pro OZP, včetně specializované pobočky.
Helena Matuszná, tisková mluvčí ČS
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mBank je v anketě o nejvstřícnější banku roku 2012 stříbrná
mBank získala v souhrnném žebříčku OVB Vstřícná banka za celý rok 2012 druhé místo. Do řady ocenění
mBank se tak vedle cen v anketách Zlatý měšec nebo ratingu World‘s Best Internet Banks 2012 zařadila
také prestižní cena OVB.

„Velmi si vážíme umístění v žebříčku OVB Vstřícná banka, tím spíše, že mBank se na předních místech umisťovala po celý rok. Velký dík
patří zákazníkům, kteří ocenili náš otevřený přístup. Také zaměstnanci banky si zaslouží poděkování. Jejich více jak pětiletá snaha o spokojenost klientů nese své ovoce,“ uvedl Petr Vondráček, marketingový ředitel mBank pro Českou a Slovenskou republiku.
mBank v anketě nejvíce pomohly nízké bankovní poplatky. V očích odborné poroty zabodovala rovněž portfoliem produktů a služeb uvedeným na trh především v druhé polovině roku 2012, mj. platební kartou s bezkontaktní technologií PayWave, hypotečními sazbami nebo
termínovaným účtem mVklad.
Ranking OVB Vstřícná banka je hodnocením odborné poroty v kombinaci s klientskou anketou. První tři místa souhrnného žebříčku
v roce 2012 obsadily bezpoplatkové banky. V top pětce se objevily hned čtyři z tzv. nových bank. Potvrzuje se tím, že trh bankovních produktů se jak v očích odborníků, tak i veřejnosti stává stále více doménou moderních a pro spotřebitele nízkonákladových bankovních domů.
mBank je největší internetovou bankou v České republice. Na českém trhu si banka získala přízeň více než 440.000 zákazníků, kterým
většinu služeb poskytuje zdarma. Mezi produkty mBank patří kromě osobních a spořicích účtů také kreditní karty, spotřebitelské půjčky
a hypoteční úvěry.
mBank v České republice působí jako obchodní divize polské finanční instituce BRE Bank S.A., která je členem skupiny Commerzbank.
Více informací naleznete na www.mbank.cz.
Rostislav Kocman
Manažer interní a externí komunikace
mBank CZ
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Fio banka je Nejvstřícnější bankou roku 2012
Česká Fio banka získala v hodnocení OVB Vstřícná banka za celý rok 2012 průměrné hodnocení 72,78
bodů a obhájila tak pozici Nejvstřícnější banky z roku 2011. Porotci z řad expertů a laiků ocenili nejen její
stálou politiku nulových poplatků, ale i dynamiku vývoje produktové řady, dostupnosti a počtu klientů.

Hodnocení Vstřícná banka se skládá ze tří částí - o vítězi rozhoduje přístup k bankovním poplatkům, který sleduje server bankovnipoplatky.
com, hodnocení odborné poroty a názor veřejnosti vyjádřený prostřednictvím internetového hlasování.
„Děkujeme veřejnosti i odborníkům za jejich přízeň, které si velmi vážíme. I v roce 2013 chceme potvrdit, že jsme vstřícnou bankou, vylepšovat pro naše klienty stávající služby a nabídnout jim nové. Budeme se nadále držet naší osvědčené strategie, která nám jen za prvních
šest týdnů tohoto roku přinesla přes 12 tisíc nových klientů,“ komentuje vítězství Fio banky Jiří Vodička, ředitel pro strategii a marketing.
Fio banka, a.s.
Vendula Žaloudíková
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OVB Vstřícná banka
v médiích
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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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OVB
Vstřícná banka
Handicap Friendly
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Projekt rozšíření funkčnosti a náplně
prvního klientského ratingu bank
OVB Vstřícná banka - HANDICAP FRIENDLY
Skupina lidí se zdravotním postižením je významnou skupinou klientů bank a také významnou společenskou skupinou. Tato skupina má specifické požadavky na služby a přístup bank, který se v mnohém odlišuje od potřeb a požadavků většinové společnosti. Hodnocení bank z hlediska jejich přístupu
a služeb pro tuto skupinu občanů v České republice dosud chybí. Od roku 2013 tak organizátor rozšiřuje
hodnocení bank z hlediska přístupu ke klientům se zdravotním postižením – tzv. HANDICAP FRIENDLY
NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANKA.

1) Spuštění projektu HANDICAP FRIENDLY – NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANKA
Termín spuštění a realizace projektu bude s ohledem na praktičnost ohlášení a medializace rozšíření projektu stanoveno na leden roku
2013, kdy také bude spuštění projektu ohlášeno na tiskové konferenci vedle vyhlášení OVB Nejvstřícnější banky za rok 2012.

2) Cíle projektu HANDICAP FRIENDLY – NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANKA
Rozšíření projektu má hned několik cílů, které bude v rámci společenské odpovědnosti ve vztahu ke skupině lidí se zdravotním postižením
naplňovat:
• Hodnocení bank z pohledu osob se zdravotním postižením – úzce souvisí s následující funkcí informační. Nicméně při hodnocení se
budou samotní lidé se zdravotním postižením či jejich skupiny účastnit na tomto hodnocení. Jedná se tedy o hodnocení z hlediska těch
občanů, kterých se toto hodnocení bank skutečně týká.
• Informační – poskytne osobám se zdravotním postižením, ale i celé veřejnosti objektivní a rozsáhlé informace o opatřeních, službách,
produktech a projektech bank, které směřují ke zlepšení postavení klientů se zdravotním postižením. Tyto informace budou dostupné
v prvopočátku na stránkách projektu hodnocení www.vstricnabanka.cz, později je bude možné rozšířit i na tisk specializované brožury či
jiného média, např. zvukového pro občany se sluchovým postižením.
• Vzdělávací – projekt nemá pouze ambice hodnotit banky z pohledu občanů se zdravotním postižením, ale tyto občany také vzdělávat
a rozšiřovat jejich finanční gramotnost. Je známo, že skupina osob se zdravotním postižením má výrazně horší přístup k informacím, které
se týkají finančních otázek, bankovnictví či financí obecně. Tento handicap chce projekt postupně odstraňovat. Do budoucna chceme
realizovat přednášky pro osoby se zdravotním postižením, na nichž bude vedle organizátora pracovat i společnost OVB Allfinanz, a.s.
prostřednictvím svých lektorů, dále učebnice, časopisy či brožury obsahující problematiku finančního vzdělávání orientovanou na specifika
skupiny osob se zdravotním postižením. Do vzdělávacích projektů chce organizátor zapojit i banky, které budou ochotny se na vzdělávání
osob se zdravotním postižením finančně i organizačně podílet.
• Společenská a zábavní – Projekt si klade za cíl nejen splňovat výše uvedené přínosy a cíle, ale také chce osoby se zdravotním postižením
zábavní formou zapojovat do problematiky bankovnictví, bankovních služeb či problematiky financí obecně. Osoby se zdravotním postižením tak mohou o věci aktivně diskutovat nejen mezi sebou, ale i s veřejností obecně a stejně tak mohou diskutovat i se zástupci bank
a dalších finančních či státních institucí.
• Zpětná vazba pro banky – Banky získají díky projektu unikátní a hlavně praktické informace o potřebách a přáních osob se zdravotním
postižením. Stejně tak se dozví o jejich problémech, stížnostech, výhradách k současné politice a přístupu jednotlivých bank. Projekt tak
má ambici nahradit drahé a často neefektivní průzkumy bank, týkající se potřeb osob se zdravotním postižením a to snadnou, rychlou
a efektivní formou.
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3) Medializace a popularizace projektu
Medializace a popularizace projektu hodnocení bank ze strany osob se
zdravotním postižením bude probíhat ve dvou rovinách:
a) směrem k lidem se zdravotním postižením – oslovení osob či skupin
sdružujících zdravotně postižené občany a vysvětlení náplně, funkčnosti
a potřebnosti projektu ve vztahu k těmto osobám. Cílem komunikace je
získání osob se zdravotním postižením pro hodnocení bank, diskuse, odůvodnění hodnocení, vznášení připomínek, námětů apod.
• prostřednictvím časopisu Mosty (NRZP)
• prostřednictvím a s pomocí organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením – například NRZP ČR
• prostřednictvím realizovaných přednášek a školení za účelem zvýšení finančních gramotnosti osob se zdravotním postižením
• prostřednictvím bank, které se budou ochotny projektu zúčastnit
b) směrem k veřejnosti – informování o výsledcích hodnocení, dále prezentace průzkumů skupiny osob se zdravotním postižením sledujících jejich hodnoty, priority, pohled na současné banky a jejich opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením:
• tiskové zprávy s výsledky hodnocení, výsledky průzkumů apod.
• prezentace na stránkách projektu hodnocení bank www.vstricnabanka.cz
• informace na stránkách mediálních partnerů projektu – www.aktualne.cz, www.denik.cz, www.kurzy.cz, popřípadě dalších partnerů, které
se projektu budou chtít zúčastnit
• informace na stránkách bank, které se budou podílet na propagaci a prezentaci projektu

4) Systém hodnocení bank – HANDICAP FRIENDLY
Systém hodnocení bude mít dva pilíře (současné hodnocení bank má pilíře tři – porotci, bankovní poplatky, veřejnost)
Hodnocení porotců – využití současných porotců a rozšíření jejich záběru hodnocení o tuto problematiku + plus oslovení dalších porotců
z organizací osob se zdravotním postižením.
Hodnocení osob se zdravotním postižením – hodnotí ty osoby, kterých se hodnocení týká přímo v praxi. Současně bude hodnocení
osob se zdravotním postižením součástí i celkového hodnocení bank v OVB Vstřícná banka. Na samotné hodnocení bank tak bude mít
významný vliv i hodnocení osob se zdravotním postižením a to v části, kde hodnotí veřejnost.
Hodnocení pak bude vyhlašováno každé čtvrtletí zvlášť jako další podkategorie výsledků, kdy bude vyhlašována Nejvstřícnější banka –
Handicap friendly. Podstatné pro hodnocení bank a případných změn budou konkrétní realizovaná opatření bank v daném segmentu za
dané čtvrtletí.
Jednou za rok pak bude na tiskové konferenci společně s Nejvstřícnější bankou roku, vyhlášena i Nejvstřícnější banka – Handicap friendly.
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Odkazy zveřejnění
výsledků OVB
Vstřícná banka
v tuzemských médiích
v roce 2012
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Zpráva o činnosti projektu OVB Vstřícná banka
v letech 2010, 2011, 2012 a 2013
Rok 2010

Rok 2010 je prvním rokem působení tohoto unikátního a jedinečného projektu hodnocení bank OVB Vstřícná banka na tuzemské
mediální scéně. Již první rok běhu projektu ukázal, že projekt je jak pro média, tak pro uživatele ale i banky samotné velmi užitečný a zajímavý. Již během prvního roku existence projektu se stal projekt i díky čtvrtletnímu zveřejňování výsledků, nejcitovanějším
a mediálně nejviditelnějším projektem hodnocení bank na trhu.
Odkazy výskytu tiskových zpráv u nejvýznamnějších médií v ČR (neobsahuje sběrná média, druhotné odkazy, či citace z našich zpráv ve
zprávách dalších autorů, dále vydání v papírových denících a časopisech)

Start projektu OVB Vstřícná banka spuštěna
http://www.denik.cz/ekonomika/startuje-novy-projekt-ktery-hodnoti-banky20100304.html
http://www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/obcane-i-odbornici-mohou-hodnotit-banky-v-nove-ankete/444052
http://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/domaci-banky-bude-poprve-hodnotit-rating
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=22384
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353445
http://aktualne.centrum.cz/finance/podnikani/clanek.phtml?id=662353
http://zpravy.kurzy.cz/214050-vstricna-banka-novy-jedinecny-projekt-ratingoveho-hodnoceni-ceskych-bank/
http://ladynet.cz/nad-penezenkou/ovb-allfinanz-gener-partnerem-projektu-ovb-vstricna-banka/
http://www.profit.cz/clanek/novy-server-srovnava-bankovni-sluzby.aspx
http://zpravy.kurzy.cz/215999-michal-knapp-problemem-bank-jsou-jejich-poplatky-a-vstricnost/
http://investujeme.cz/kratke-zpravy/michal-knapp-problemem-bank-jsou-jejich-poplatky-a-vstricnost/
http://www.finarbitr.cz/cs/aktuality-it_120.html
http://www.komora.cz/spusten-rating-bank-projekt-se-zastitou-hk-cr.aspx
http://ladynet.cz/nad-penezenkou/ovb-allfinanz-gener-partnerem-projektu-ovb-vstricna-banka/
http://www.kurzy.cz/util/login.dat?AC=LF&KamToBude=http%3A%2F%2Fwww%2Ekurzy%2Ecz%2Fvstricna%2Dbanka%2F&Head=%DAsp%EC%9An%E9+p%F8ihl%E1%9Aen%ED+%2D+VSTRICNABANKA&MW=EQ3458782x959538

OVB vstřícná banka: Máme první výsledky
Tisková zpráva o prvních průběžných výsledcích hodnocení veřejnosti – rozeslána médiím.
Široká publikovanost
Reportáž na Z1
http://www.denik.cz/reklama/ovb-vstricna-banka-mame-prvni-vysledky-hlasovani-v.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353573
http://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/zebricek-spokojenosti-bank-v-ratingu-ovb-vstricna-banka-vede-mbank
http://www.podnikatel.cz/tiskove-zpravy/ovb-vstricna-banka-mame-prvni-vysledky/
http://sip.denik.cz/souvisejici_clanky/vstricna_banka.html
http://www.denik.cz/ekonomika/pruzkum-u-lidi-zvitezily-lacine-banky20100319.html
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-mame-prvni-vysledky-hlasovani-verejnosti--10620.html
http://decin.cz/vstricna-banka-prvni-vysledky-hlasovani-verejnosti
http://www.cianews.cz/ekonomika/mbank-u-klientu-vede-s-naskokem-pred-ge-money-bank-245862/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353615
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Neznáte všeobecné podmínky bank? Můžete na to doplatit
http://www.nasepenize.cz/neznate-vseobecne-podminky-bank-muzete-na-to-doplatit-6512
http://zpravy.kurzy.cz/218397-neznate-vseobecne-podminky-bank-muzete-na-to-doplatit/
http://www.bankovnipoplatky.com/neznate-vseobecne-podminky-bank-muzete-na-to-doplatit-10673.html
http://www.denik.cz/ekonomika/ovb-vstricna-banka-hodnoceni-je-objektivni-odmitam.html
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-odmitame-natlak-oberbank-a-nesmyslne-zasahy-do-hodnoceni-bank-10698.html
http://zpravy.kurzy.cz/217295-ovb-vstricna-banka-hodnoceni-je-objektivni--odmitame-natlak-a-zasahy-do-hodnoceni-bank/
http://www.podnikatel.cz/clanky/banka-se-pokousela-vylepsit-si-hodnoceni/
http://www.lupa.cz/zpravicky/jak-se-banky-brani-negativni-publicite/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353626
http://decin.cz/vstricna-banka-odmita-natlak-zasahy-do-hodnoceni-bank
http://www.hypoindex.cz/tiskove-zpravy/ovb-vstricna-banka-hodnoceni-je-objektivni-odmitame-natlak-a-zasahy-do-hodnoceni-bank/
http://www.mesec.cz/tiskove-zpravy/ovb-vstricna-banka-hodnoceni-je-objektivni-odmitame-natlak-a-zasahy-do-hodnoceni-bank/
http://www.penize365.cz/ovb-vstricna-banka-hodnoceni-je-objektivni-odmitame-natlak-a-zasahy-do-hodnoceni-bank/

První nejvstřícnější bankou se stala Raiffeisenbank
Reportáž na Z1
ČTK
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3021389-Nejvstricnejsi-bankou-je-pry-Raiffeisenbank-za-ni-nasleduje-mBank-a-Komercni-banka
http://www.lidovky.cz/raiffeisenbank-je-nejvstricnejsi-dln-/ln_noviny.asp?c=A100409_000065_ln_noviny_sko&klic=236369&mes=100409_0
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-20100408.html
http://finweb.ihned.cz/c1-42323180-anketa-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-raiffeisenbank-nejhure-dopadla-citibank
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=665371
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=665371
http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/anketa-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-raiffeisenbank.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353744
http://news.oldfords.cz/content/nejvst%C5%99%C3%ADcn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-bankou-je-pr%C3%BD-raiffeisenbank-za-n%C3%AD-n%C3%A1sleduje-mbank-komer%C4%8Dn%C3%AD-banka
http://magazin.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-raiffeisenbank/460197&id_seznam=1142
http://www.financninoviny.cz/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-raiffeisenbank/460197
http://wp.konina.cz/2010_04_nejvstricnejsi-bankou-je-pry-raiffeisenbank-za-ni-nasleduje-mbank-a-komercni-banka/
http://www.relace.cz/Clanek/503916-Nejvstricnejsi-bankou-je-pry-Raiffeisenbank,-za-ni-nasleduje-mBank-a-Komercni-banka
http://aktualnizpravy.cz/details/2629997-Anketa--Nejvstricnejsi-bankou-v-CR-je-Raiffeisenbank,-nejhure-dopadla-Citibank
http://www.infopujcky.cz/feed/finance/hlavni-udalosti/32252-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-raiffeisenbank.txt
http://ib.ihned.cz/backup/index.php?id=42323180
http://www.cianews.cz/ekonomika/projekt-ovb-vstricna-banka-vyhrala-raiffeisenbank-247165/
http://www.nf-senior.cz/vitejte/aktualne/index.php?aktualitaId=1008

Odkazy na stránkách bank:
http://www.volksbank.cz/vb/jnp/cz/novinky/cz-novinky-100415_vstricna_banka.html
http://www.rb.cz/news/?content=nejvstricnejsi-banka
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Česká spořitelna je u odborníků nejvstřícnější
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=666369
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3028282-Podle-odborniku-je-nevstricnejsi-bankou-Ceska-sporitelna
http://www.investujeme.cz/aktualne-cz/nejvstricnejsi-banka-podle-odborniku-ceska-sporitelna/
http://www.relace.cz/Clanek/513974-Nejvstricnejsi-banka-podle-odborniku-Ceska-sporitelna
http://www.penize.cz/72565-nejvstricnejsi-banka-podle-odborniku-ceska-sporitelna
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-ceska-sporitelna-je-u-odborne-poroty-nejvstricnejsi-bankou-10911.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353865
http://www.finance-penize-pojisteni.cz/nejvstricnejsi-banka-podle-odborniku-ceska-sporitelna/
http://www.penize.cz/72565-nejvstricnejsi-banka-podle-odborniku-ceska-sporitelna

Nejvstřícnější banka ruší nejabsurdnější bankovní poplatek
Reportáž na Z1
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-banka-rusi-nejabsurdnejsi-poplatek.html
http://zpravy.kurzy.cz/224663-nejvstricnejsi-banka-rusi-nejabsurdnejsi-poplatek/
http://www.spotrebitele.info/clanek.shtml?x=2353994
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=667290
http://www.denik.cz/ekonomika/banky-si-sve-umisteni-chvali-ale-i-kritizuji.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354020
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-banky-si-sve-umisteni-chvali-ale-i-kritizuji-11085.html
http://www.opentravel.cz/clanky/penize.html
http://www.mojepoplatky.cz/ovb-vstricna-banka-banky-si-sve-umisteni-chvali-ale-i-kritizuji-1357.html
http://www.denik.cz/ekonomika/komercni-banka-prvni-ze-tri-nejvetsich-bank.html
http://zpravy.kurzy.cz/227047-komercni-banka-prvni-ze-tri-nejvetsich-bank/

Česká spořitelna milovaná i kritizovaná
- tématický článek o České spořitelně jako bance s největšími rozdíly mezi hodnocením veřejnosti a poroty
http://www.denik.cz/ekonomika/ceska-sporitelna-milovana-a-kritizovana20100506.html
http://zpravy.kurzy.cz/224656-ovb-vstricna-banka-ceska-sporitelna-milovana-a-kritizovana/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2353995
http://www.novinecky.cz/ceska-sporitelna-milovana-a-kritizovana
http://www.financnikrize.cz/burzy-a-trhy/ovb-vstricna-banka-ceska-sporitelna-milovana-a-kritizovana/
http://www.bankovnipoplatky.com/tisk.php?prvni=ovb-vstricna-banka-ceska-sporitelna-milovana-i-kritizovana-11050

Nejvstřícnější bankou ve II. čtvrtletí je GE Money Bank
ČTK
http://www.ctk.cz/sluzby/slovni_zpravodajstvi/ekonomicke/index_view.php?id=500727
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=672401
http://www.mediafaxfoto.cz/preview.php?id=342449
http://www.denik.cz/ekonomika/zebricek-nejvstricnejsi-je-ge-money20100708.html
http://www.finance.cz/zpravy/finance/271205-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-ge-money-bank/
http://zpravy.kurzy.cz/234452-ovb-vstricna-banka-ii-ctvrtleti-nejvstricnejsi-bankou-je-ge-money-bank/
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http://www.regiony24.cz/45-91237-nejvstricnejsi-bankou-byla-ve-druhem-pololeti-ge-money-bank
http://www.financninoviny.cz/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-ge-money-bank/500727&id_seznam=59
http://www.podnikatel.cz/tiskove-zpravy/nejvstricnejsi-bankou-je-ge-money-bank/
http://ekonomikazpravy.cz/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-je-podle-ankety-ge-money-bank
http://www.penize.cz/ekonomika/84406-ktera-banka-je-nejvstricnejsi-podivejte-na-nove-poradi
http://www.spotrebitele.info/clanek.shtml?x=2354485
http://www.czech-ba.cz/?tot0x315=1302&pgf0x315=50
http://www.inok.cz/finance/kvalita_produktu/prvni_rating_ceskych_bank-535
http://www.sportovninoviny.cz/tema/zpravy/eu-omezi-bankerum-bonusy-v-hotovosti-dostanou-max-30-procent/500562&id_seznam=381?id=500727&id_seznam=381
http://aktualnizpravy.cz/details/3043020-Ktera-banka-je-nejvstricnejsi?-Podivejte-na-nove-poradi
http://www.mojepoplatky.cz/ovb-vstricna-banka-ii-ctvrtleti-nejvstricnejsi-bankou-je-ge-money-bank-1370.html
http://www.novinecky.cz/ktera-banka-je-nejvstricnejsi-podivejte-na-nove-poradi

Michal Knapp: OVB Vstřícná banka je barometrem kvality bank
http://zpravy.kurzy.cz/235359-michal-knapp-hodnoceni-ovb-vstricna-banka-je-barometrem-kvality-bank/
http://www.mojepoplatky.cz/michal-knapp-hodnoceni-ovb-vstricna-banka-je-barometrem-kvality-bank-1372.html
http://www.bankovnipoplatky.com/michal-knapp-ovb-vstricna-banka-slouzi-jako-zajimavy-barometr-11751.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354615
http://www.ctusi.info/ekonomika/vseobecne/40/michal_knapp_hodnoceni_ovb_vstricna_banka_je_barometrem_kvality_bank/?fnt=2

OVB Vstřícná banka a Zlatá koruna: Výsledky se shodují
http://www.denik.cz/ekonomika/ovb-vstricna-banka-a-zlata-koru.html
http://zpravy.kurzy.cz/243671-ovb-vstricna-banka-a-zlata-koruna-vysledky-se-shoduji
http://www.vstricnabanka.cz/ovb-vstricna-banka-a-zlata-koruna-vysledky-se-shoduji-614.html
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-a-zlata-koruna-vysledky-se-shoduji-12055.html?diskuse=1
http://www.megaaktuality.cz/ovb-vstricna-banka-a-zlata-koruna-vysledky-se-shoduji/
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2354816

OVB Vstřícná banka: Nejvstřícnější bankou se stala Fio banka
- vlajková mediální loď projektu
Z1 - zpravodajství
http://www.ctk.cz/sluzby/slovni_zpravodajstvi/ekonomicke/index_view.php?id=538866
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3108336-Nejvstricnejsi-bankou-se-v-Cesku-ve-tretim-ctvrtleti-stala-Fio-banka
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=679411
http://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/fio-banka-je-nejvstricnejsi-bannkou
http://zpravy.kurzy.cz/246899-fio-banka-se-stala-nejvstricnejsi-bankou-3q2010/
http://www.fio.cz/spolecnost-fio/media
http://finexpert.e15.cz/bleskovky/vysledky-ovb-vstricna-banka-vitezem-je-fio-banka
http://bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-iii-ctvrtleti-fio-banka-se-stala-nejvstricnejsi-bankou-12485.html
http://www.novinky.cz/komercni-clanky/213585-nejvstricnejsi-bankou-klientskeho-ratingu-bank-se-stala-fio-banka.html
http://www.spotrebitele.info/finance/clanek.shtml?x=2355107
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fio-banka-v-hodnoceni-vstricnosti-predstihla-ge-money-bank/538866&id_seznam=381
http://www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/312/fio_banka_je_nejvstricnejsi_bankou/
http://www.sbernice.net/fio-banka-se-stala-nejvstricnejsi-bankou-263440/
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http://www.mojepoplatky.cz/ovb-vstricna-banka-iii-ctvrtleti-fio-banka-se-stala-nejvstricnejsi-bankou-1387.html
http://www.zenyprozeny.cz/

Nejlevější bankou v roce 2010. Fio nebo mBank?
http://zpravy.kurzy.cz/263003-nejlevnejsi-banka-vitezi-fio-banka-nebo-mbank/
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3180741-Nejlevnejsi-bankou-byla-loni-podle-hodnoceni-OVB-Vstricna-banka-mBank
http://bankovnipoplatky.com/nejlevnejsi-banka-vitezi-fio-banka-nebo-mbank-13731.html
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/business/nejlevnejsi-bankou-byla-vstricna-banka-mbank/
http://www.nejvicinfo.cz/ekonomika/20381-nejlevnejsi-bankou-byla-loni-podle-hodnoceni-ovb-vstricna-banka-mbank.html
http://web.volny.cz/noviny/ekonomika-a-podnikani/clanek/~volny/IDC/157086/action/AddPost/dskn/1/
www.mojepoplatky.cz/nejlevnejsi_banou.html
http://relace.cz/Clanek/665195-Nejlevnejsi-bankou-byla-loni-podle-hodnoceni-OVB-Vstricna-banka-mBank
http://www.zpravyplus.cz/ekonomika/44445-nejlevnejsi-bankou-byla-loni-podle-hodnoceni-ovb-vstricna-banka-mbank/

Rok 2011

Rok 2011 byl ve znamení druhého roku působení projektu OVB Vstřícná banka. Projekt se upevňoval, rozšiřoval povědomí o své činnosti,
navazoval hlubší spolupráci s bankami a banky také začaly tento rok výrazněji využívat ve svých marketingových, reklamních a strategických krocích výsledky hodnocení projektu jako zpětnou vazbu pro své další působení.

V uvedeném roce došlo ke dvěma zásadním změnám
• První změnou bylo umožnění hodnocení neregistrované veřejnosti. Do té doby mohli hodnotit pouze registrovaní uživatelé. Organizátor
však vyšel vstříc i těm uživatelům, kteří nemají tradičně k registracím důvěru a umožnil tak prostřednictvím formulářů hodnotit i neregistrovaným uživatelům a to velmi komfortním, rychlým a spolehlivým způsobem. Tím také došlo k výraznějšímu nárůstu návštěvnosti samotných
stránek projektu OVB Vstřícná banka.
• Dalším projektem, který v roce 2011 začal působit byl vzdělávací program OVB Vstřícná banka a spolupráce s vysokými školami. Smyslem spolupráce je motivace studentů a zadání úkolu jako zápočtové práce s názvem - ohodnoť banky a své hodnocení odůvodni. Studenti
tak dostali motivaci sbírat o bankách, jejich produktech, marketingu a image informace a tyto informace následně hodnotit a proměnit ve
své konkrétní číselné i slovní hodnocení. Projektu se zúčastnily tři vysoké školy - Metropolitní univerzita Praha, Východočeská univerzita
Hradec Králové a BIVŠ Bankovní institut.
Odkazy výskytu tiskových zpráv u nejvýznamnějších médií v ČR (neobsahuje sběrná média, druhotné odkazy, či citace z našich zpráv ve
zprávách dalších autorů, dále vydání v papírových denících a časopisech)
Nejvstřícnější banka roku 2010 se stala GE Money Bank
Nejvýznamnější zpráva roku, shrnující celoroční hodnocení OVB Vstřícná banka
http://www.ctk.cz/sluzby/slovni_zpravodajstvi/ekonomicke/index_view.php?id=583477
Z1 - reportáže
ČT24 - reportáže
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=688347
http://www.novinky.cz/ekonomika/222670-v-hodnoceni-vstricnosti-bank-dopadly-velke-ustavy-podobne.html
http://www.financninoviny.cz/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-podle-ankety-ge-money-bank/583477
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-banka--je-ge-money-bank20110118.html
www.rozhlas.cz/.../nejvstricnejsi-bankou-v-cesku-byla-vloni-ge-money-bank--838676
http://www.ct24.cz/ekonomika/112849-nejvstricnejsi-ceskou-bankou-zvolena-ge-money/
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http://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/v-ankete-o-nejvstricnejsi-banku-zvitezila-ge-money-bank
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3157761-Nejvstricnejsi-bankou-roku-2010-se-stala-GE-Money-Bank
http://www.penize.cz/bankovni-poplatky/186820-nejvstricnejsi-bankou-je-ge-money-bank
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/klienti-vybrali-jako-nejvstricnejsi-banku-ge-money-bank_191534.html
http://web.volny.cz/noviny/ekonomika-a-podnikani/clanek/~volny/IDC/153126/ovb-nejvstricnejsi-bankou-roku-2010-se-stala-ge-money-bank.html?PHPSESSID=d68261c7c9bd0bd9f1243900a7dd7f2e
http://www.finance.cz/zpravy/finance/295104-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-podle-ankety-ge-money-bank/
http://www.clankyzpravy.cz/zpravy-clanek105341
http://www.regiony24.cz/45-108594-poradatele-v-utery-vyhlasi-ovb-nejvstricnejsi-banku-za-rok-2010
http://www.investujeme.cz/aktualne-cz/zname-nejvstricnejsi-banku-v-cesku.-tady-jsou-vysledky/nazory/
http://www.relace.cz/Clanek/646876-Nejvstricnejsi-ceskou-bankou-zvolena-GE-Money-%2818012011-1204-%29
http://www.onlinednes.cz/117747-nejvstricnejsi-bankou-roku-2010-se-stala-ge-money-bank.html
http://clanky.kecteni.cz/207201-zname-nejvstricnejsi-banku-v-cesku-tady-jsou-vysledky
http://www.infopujcky.cz/finance/i-point/59243-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-podle-ankety-ge-money-bank.html
http://ceskepenize.cz/2011/01/zname-nejvstricnejsi-banku-v-cesku-tady-jsou-vysledky/
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-nejvstricnejsi-bankou-se-stala-ge-money-bank-13346.html

Nejvstřícnější bankou za I. čtvrtletí roku 2011 je Fio banka
Jak se pochlubila sama vítězná banka?
http://www.unicreditbank.cz/web/novinky/vysledky-ovb-vstricna-banka-za-1-ctvrtleti-2011-unicredit-bank-na-druhem-miste
http://www.novinky.cz/komercni-clanky/232074-fio-banka-ziskala-v-prvnim-ctvrtleti-16-tisic-novych-klientu.html
http://www.bankovnipoplatky.com/nejvstricnejsi-bankou-se-v-i-ctvrtleti-roku-2011-stala-fio-banka-14194.html
http://mediafax.nova.cz/
http://zpravy.kurzy.cz/265018-nejvstricnejsi-bankou-v-i-ctvrtleti-roku-2011-se-stala-fio/
http://www.denik.cz/ekonomika/fio-banka-je-nejvstricnejsi-ban20110418.html
http://www.spotrebitel.net/finance/1421-nejvsticnji-banka-za-i-tvrtleti
http://www.bizinet.cz/clanek/nejvstricnejsi-bankou-se-za-ctvrtleti-stala-fio-banka-168337
http://www.mbank.cz/forum/read.html?f=1&i=191410&t=190786
http://www.vstricnabanka.cz/nejvstricnejsi-bankou-se-v-i-ctvrtleti-roku-2011-stala-fio-banka-1119.html
http://www.investujeme.cz/nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-se-stala-fio-banka/
http://finexpert.e15.cz/fio-nejmladsi-bance-se-dari-za-1-ctvrtleti-ziskala-16-000-klientu
http://www.press-report.cz/clanek-1748219-nejvstricnejsi-bankou-v-i-ctvrtleti-roku-2011-se-stala-fio
http://www.mesec.cz/aktuality/fio-banka-16-tisic-novych-klientu-za-prvni-ctvrt-rok/
http://euro.e15.cz/profit/fio-banka-ziskala-v-prvnim-ctvrtleti-16-tisic-novych-klientu-862744
http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/94106_vysledky_1Q_2011.pdf

Nejvstřícnější bankou za II. čtvrtletí je Fio banka
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=707914
ČTK
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/nejvstricnejsi-bankou-byla-ve-2-ctvrtleti-fio-banka-683164
http://www.denik.cz/ekonomika/ve-druhem-ctvrtleti-byla-nejvstricnejsi-fio-banka.html
http://www.denik.cz/ekonomika/poplatkove-nejvstricnejsi-ban20110825.html
http://www.mojepoplatky.cz/telekomunikace-a-posta/novy-clanek-1408.html
http://www.unicreditbank.cz/cz/novinky/255.html
http://zpravy.kurzy.cz/278289-odbornici-zvolili-nejvstricnejsi-banku-pro-2-ctvrtleti-2011--unicredit-bank/
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http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/business/fio-banka-je-opet-nejvstricnejsi-bankou/
http://www.bankovnipoplatky.com/odbornici-zvolili-nejvstricnejsi-banku-pro-2-ctvrtleti-2011--unicredit-bank--14927.html
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3255644-Fio-banka-se-poctvrte-za-sebou-stala-Nejvstricnejsi-bankou
http://www.investicniweb.cz/zpravy/online-zpravy/2011/7/20/clanky/fio-banka-se-poctvrte-za-sebou-stala-nejvstricnejsi-bankou-20110720160003/
http://www.investujeme.cz/aktualne-cz/ktera-banka-je-nejvstricnejsi-zname-nove-hodnoceni/nazory/
http://finexpert.e15.cz/poplatkove-nejvstricnejsi-banky-jsou-nyni-mbank-a-fio-banka
http://www.ctisi.cz/clanek/poplatkove-nejvstricnejsi-banka-fio-mbank
http://www.penize.cz/ekonomika/215641-ktera-banka-je-nejvstricnejsi-zname-nove-hodnoceni
http://relace.cz/Clanek/718727-Fio-banka-se-poctvrte-za-sebou-stala-Nejvstricnejsi-bankou
http://www.novina.cz/254627/odbornici-zvolili-nejvstricnejsi-banku-pro-2-ctvrtleti-2011-unicredit-bank.aspx
http://www.investujeme.cz/aktualne-cz/zname-nejvstricnejsi-banku-v-cesku.-tady-jsou-vysledky/
http://finexpert.e15.cz/dalsi-letni-zmeny-v-sazebnicich-bank
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/business/odborna-porota-hodnoti-nejlepe-unicredit-bank/style=print/
Odborníci zvolili Nejvstřícnější banku je jí UniCredit Bank
http://www.bankovnipoplatky.com/odbornici-zvolili-nejvstricnejsi-banku-pro-2-ctvrtleti-2011--unicredit-bank--14927.html
http://zpravy.kurzy.cz/278289-odbornici-zvolili-nejvstricnejsi-banku-pro-2-ctvrtleti-2011--unicredit-bank/
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=697501

Nejvstřícnější bankou za III. čtvrtletí roku 2011 se stala GE Money Bank
ČTK
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=717199
Umístěna na hlavní straně portálu Centrum.cz po dobu jeden a půl dne s návštěvností 22 000 užívatelů
http://www.denik.cz/ekonomika/ge-money-je-nejvstricnejs20111011.html
http://master.ct24.cz/ekonomika/112849-nejvstricnejsi-ceskou-bankou-zvolena-ge-money/
http://www.bankovnipoplatky.com/ceska-sporitelna-je-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-rekli-odbornici-15802.html
http://www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-byla-ve-3-ctvrtleti-podle-ankety-ge-money/699292
http://www.penize.cz/ekonomika/222254-ktera-banka-je-nejvstricnejsi-tady-je-novy-zebricek
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/klienti-vybrali-jako-nejvstricnejsi-banku-ge-money-bank_191534.html
http://dumfinanci.cz/tiskove-zpravy/ge-money-bank-je-dle-odborne-poroty-nejvstricnejsi
http://www.fortschritt.cz/articles/nejvstricnejsi-bankou-byla-ve-3-ctvrtleti-podle-ankety-ge-money/
http://www.onlineobchody.com/katsearch.php?search=Nejvst%F8%EDcn%ECj%9A%ED
http://www.novina.cz/707498/ge-money-je-nejvstricnejsi-bankou-za-3-ctvrtleti.aspx
http://www.ctisi.cz/clanek/ge-money-je-nejvstricnejsi-bankou-za-3-ctvrtleti
http://www.investujeme.cz/aktualne-cz/ktera-banka-je-nejvstricnejsi-tady-je-novy-zebricek/nazory/
A jak se pochlubila GE Money Bank svým vítězstvím ve III. čtvrtletí?
http://www.facebook.com/gemoney.cz/posts/299734223377363
Česká spořitelna se podle odborníků stala nejvstřícnější bankou
http://www.bankovnipoplatky.com/ceska-sporitelna-je-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-rekli-odbornici-15802.html
http://www.vstricnabanka.cz/ceska-sporitelna-je-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-rekli-odbornici-1533.html

Rok 2012

Rok 2012 byl charakteristický poměrně silným rozvojem a inovací. Prvním úspěchem, který se organizátorům podařilo v březnu tohoto
roku dosáhnout bylo získání mediálního partnerství jednoho z největších internetových zpravodajských serverů Aktualne.cz, které působí na
druhém největším tuzemském internetovém portálu www.centrum.cz. Pravidelné zveřejňování zpráv a článků na severu Aktualne.cz a její
hlavní stránce získává pro projekt deseti tisíce čtenářů a uživatelů měsíčně a má výrazně větší váhu, než zveřejnění výsledků a zpráv OVB
Vstřícné banky na malých zpravodajských serverech.

96

Dalším rozšířením projektu bylo zařazení tří nových bank, které začaly působit na tuzemském bankovním trhu, tedy Air Bank, Equa Bank
a Zuno Bank. Projekt tak doznal velké oživení a všechny tři nové banky se úspěšně zapojili do hodnocení.
Třetí velkou inovací bylo spuštění projektu OVB Vstřícná banka - Handicap Friendly. Toto rozšíření projektu dává unikátní možnost osobám
se zdravotním postižením účastnit se aktivně hodnocení, diskusí a sběru informací souvisejících s bankami. OZP tak mají možnost hodnotit
banky nejen z klasického produktového hlediska, ale i z hlediska vstřícnosti bank vůči této skupině osob.
Kvalitu hodnocení bank projektu OVB Vstřícná banka také zvýšilo rozšíření okruhu porotců, tedy odborníků, kteří kromě veřejnosti a serveru
bankovnipoplatky.com banky hodnotí.

Odkazy medializace na nejvýznamnějších médiích v ČR
Nejvstřícnější bankou roku 2011 se stala Fio banka
- jednoznačně dominující zpráva prvního čtvrtletí provázená tiskovou konferencí s vyhlášením výsledků
Odkazy výskytu tiskových zpráv u nejvýznamnějších médií v ČR (neobsahuje sběrná média, druhotné odkazy, či citace z našich zpráv ve
zprávách dalších autorů, dále vydání v papírových denících a časopisech)
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/1008538
http://finance.idnes.cz/nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-se-stala-byvala-zalozna-pfs-/bank.aspx?c=A120126_135535_bank_zuk
http://www.finparada.cz/425-Nejvice-vstricnou-bankou-je-FIO.aspx
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=688347
http://www.novinky.cz/komercni-clanky/257398-nejvstricnejsi-banka-ma-pres-140-tisic-klientu-a-planuje-novinky.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/257866-cesi-v-ankete-zvolili-nejvstricnejsi-banku.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
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://finexpert.e15.cz/fio-banka-je-poctvrte-v-rade-nejvstricnejsi-bankou
http://www.fio.cz/spolecnost-fio/media/aktuality/97994-fio-banka-se-poctvrte-stala-nejvstricnejsi-bankou
http://www.novinky.cz/ekonomika/257866-cesi-v-ankete-zvolili-nejvstricnejsi-banku.html
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-se-stala-Fio-banka-220787
http://zpravy.kurzy.cz/304907-nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-se-stala-fio-banka/
http://xnovinky.cz/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-fio-banka-614304/
http://www.ctusi.info/ekonomika/vseobecne/146/nejvstricnejsi_bankou_v_cr_byla_loni_podle_ankety_fio_banka/
http://www.penize.cz/ekonomika/229263-ktera-banka-je-nejvstricnejsi-zname-vysledky-ankety
http://www.spotrebitel.net/finance/1361-nejoblibenji-bankou-veejnosti-se-stava-fio-banka
http://bankovnictvi.ihned.cz/c1-54822850-nejvstricnejsi-bankou-z-pohledu-poplatku-se-stala-fio-banka
http://www.mojepoplatky.cz/nejvstricnejsi-bankou-roku-2011-se-stala-fio-banka-1446.html
http://www.mojepoplatky.cz/nejvstricnejsi-bankou-z-pohledu-poplatkove-politiky-za-rok-2011-je-fio-banka-1454.html

Nejvstřícnější bankou IV. čtvrtletí roku 2011 se stala UniCredit Bank
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-iv-ctvrtleti-se-stala-unicredit-bank-16531.html
http://www.spotrebitel.net/finance/1277-unicredit-bank-je-na-konci-roku-2011-nejvstinji
http://www.mojepoplatky.cz/srovnani-vysledku-hodnoceni-ovb-nejvstricnejsi-banka-2010-a-2011-1455.html

OVB Nejvstřícnější bankou za I. čtvrtletí se stala Fio banka
-dominující zpráva druhého čtvrtletí

97

Odkazy výskytu tiskových zpráv u nejvýznamnějších médií v ČR
http://zpravy.kurzy.cz/318473-ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-prvni-ctvrtleti-se-stala-fio-banka/
http://www.novinky.cz/ekonomika/265055-nejvstricnejsi-bankou-se-za-ctvrtleti-stala-fio-banka.html
http://www.financninoviny.cz/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-byla-v-1-ctvrtleti-podle-ankety-fio-banka/783117
http://fpweb.ihned.cz/c1-55567350-nejvstricnejsi-stale-fio-banka
http://www.listyjm.cz/ekonomika/porotci-ovb-zvolili-nejvstricnejsi-bankou-za-prvni-ctvrtleti-komercni-banku.html
http://www.mesec.cz/aktuality/nejvstricnejsi-bankou-se-stala-fio-banka/
http://byznys.lidovky.cz/nejvstricnejsi-bankou-v-cesku-je-fio-banka-fi7-/moje-penize.asp?c=A120417_160815_moje-penize_rka
http://www.ctisi.cz/clanek/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-i-ctvrtleti-se-stala-fio-banka
http://www.finance.cz/zpravy/finance/350374-nejvstricnejsi-bankou-je-fio-banka/
http://www.ctusi.info/ekonomika/vseobecne/78/nejvstricnejsi_bankou_byla_v_1_ctvrtleti_fio_banka/
http://www.dum-byt.eu/clanky/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-prvni-ctvrtleti-se-stala-fio-banka/
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-byla-v-1-ctvrtleti-fio-banka-20120417.html
http://www.news.sk/rss/clanok/2012/04/3224036/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-prvni-ctvrtleti-se-stala-fio-banka/
http://www.bizinet.cz/clanek/nejvstricnejsi-bankou-se-za-ctvrtleti-stala-fio-banka-168337
http://www.aktualizovano.cz/l-cs/c-1129208324eccb1d166acccc9e51474878ceab?portal=
http://m.ceskenoviny.cz/archiv/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-byla-v-1-ctvrtleti-podle-ankety-fio-banka/783117
http://www.financninoviny.cz/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-byla-v-1-ctvrtleti-podle-ankety-fio-banka/783117&id_seznam=17865
http://www.bankovnipoplatky.com/-ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-i-ctvrtleti-se-stala--fio-banka-17187.html
http://bankovnictvi.ihned.cz/c1-54822850-nejvstricnejsi-bankou-z-pohledu-poplatku-se-stala-fio-banka

Porotci zvolili nejvstřícnější banku za I. čtvrtletí roku 2012. Stala se jí Komerční banka
http://www.mediafax.cz/ekonomika/4047278-Porotci-zvolili-nejvstricnejsi-banku-za-prvni-ctvrtleti-Komercni-banku
http://www.listyjm.cz/ekonomika/porotci-ovb-zvolili-nejvstricnejsi-bankou-za-prvni-ctvrtleti-komercni-banku.html
http://www.bankovnipoplatky.com/porotci-zvolili-nejvstricnejsi-banku-za-i-ctvrtleti-2012-stala-se-ji-komercni-banka-17288.html
http:// novinky.cz/porotci-zvolili-nejvstricnejsi-banku-za-prvni-ctvrtleti-komercni-banku-687010/
http://www.superweby.cz/archives/26286
http://www.ctisi.cz/clanek/porotci-zvolili-nejvstricnejsi-banku-za-i-ctvrtleti-2012-stala-se-ji-komercni-banka

Nejlevnější bankou se v I. čtvrtletí roku 2012 stala opět mBank
http://www.bankovnipoplatky.com/nejlevnejsi-bankou-se-v-i-ctvrtleti-roku-2012-stala-opet-mbank---17450.html
http://www.ctisi.cz/clanek/nejlevnejsi-bankou-se-v-i-ctvrtleti-roku-2012-stala-opet-mbank
http://www.ereses.cz/2012/05/18/bankovnipoplatky-nejlevnejsi-bankou-se-v-1q12-stala-opet-mbank/
http://www.spotrebitel.net/finance/1466-nejlevnji-bankou-se-v-i-tvrtleti-roku-2012-stala-opt-mbank
http://www.mujzpravodaj.cz/clanky/bankovnipoplatky-nejlevnejsi-bankou-se-v-1q12-stal.aspx

OVB Nejvstřícnější bankou za II. čtvrtletí 2012 se opět stala Fio banka
Odkazy výskytu tiskových zpráv u nejvýznamnějších médií v ČR
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-ii-ctvrtleti-2012-se-opet-stala--fio-banka-17999.html
http://zpravy.kurzy.cz/333145-ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-ii-ctvrtleti-2012-se-opet-stala-fio-banka/
http://www.mediafax.cz/ekonomika/4086750-OVB-Nejvstricnejsi-bankou-za-druhe-ctvrtleti-2012-se-opet-stala-Fio-banka
http://cista-politika.eu/2012/07/28/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-druhe-ctvrtleti-2012-se-opet-stala-fio-banka/
http://finance.prohlizej.eu/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-druhe-ctvrtleti-2012-se-opet-stala-fio-banka/
http://www.investicniweb.cz/zpravy/online-zpravy/2012/7/28/clanky/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-druhe-ctvrtleti-2012-se-opet-stala-fio-banka-20120728092004/
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http://www.sledujeme.eu/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-druhe-ctvrtleti-2012-se-opet-stala-fio-banka/
http://www.novina.cz/4857380/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-ii-ctvrtleti-2012-se-opet-stala-fio-banka.aspx
http://www.mojepoplatky.cz/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-ii-ctvrtleti-2012-se-opet-stala-fio-banka-1523.html
Odborníci zvolili nejvstřícnější banku za II. čtvrtletí roku 2012, je jí Česká spořitelna
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-banka-za-2-ctvrtleti-podle-odborniku-ceska-sporitelna-20120807.html
http://www.spotrebitel.net/finance/1580-odbornici-zvolili-nejvsticnji-banku-za-ii-tvrtleti-roku-2012
http://www.bankovnipoplatky.com/odbornici-zvolili-nejvstricnejsi-banku-za-ii-ctvrtleti-roku-2012-je-ji-ceska-sporitelna--18109.html
http://zpravy.kurzy.cz/333867-odbornici-zvolili-nejvstricnejsi-banku-za-ii-ctvrtleti-roku-2012-je-ji-ceska-sporitelna/
http://xnovinky.cz/search/?query=Nejvst%C5%99%C3%ADcn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD+banka+za+2.+%C4%8Dtvrtlet%C3%AD+podle+odborn%C3%ADk%C5%AF%3F+%C4%8Cesk%C3%A1+spo%C5%99itelna
http://www.ceskeclanky.cz/?id=153630-

OVB Vstřícná banka a Zlatá koruna: Výsledky se opět shodují
http://www.spotrebitel.net/finance/1513-ovb-vsticna-banka-a-zlata-koruna-se-opt-shoduji
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-vstricna-banka-a-zlata-koruna-vysledky-se-opet-shoduji-17671.html?diskuse=1
http://zpravy.kurzy.cz/243671-ovb-vstricna-banka-a-zlata-koruna-vysledky-se-shoduji-15-9-2010/
http://www.ihned.cz/download/DOT_nwsltr/FPnews_2012_22.pdf
http://www.nexta-finance.cz/aktuality.aspx
http://www.fio.cz/spolecnost-fio/media/napsali-o-nas
http://www.vstricnabanka.cz/ovb-vstricna-banka-a-zlata-koruna-vysledky-se-opet-shoduji-2140.html

OVB Nejvstřícnější banka Handicap Friendly spuštěna
Dominantní zpráva IV. čtvrtletí roku 2012. Proběhla tisková konference a téma bylo široce publikováno tuzemskými médii, včetně papírových deníků a časopisů - Denik, Mosty
http://zpravy.kurzy.cz/344381-ovb-nejvstricnejsi-banka-handicap-friendly-spustena/
http://zpravy.kurzy.cz/344436-pruzkum-nabidka-a-opatreni-bank-ve-prospech-ozp-z-pohledu-bank/
http://news.kurzy.cz/344381-ovb-friendliest-bank-launched-handicap-friendly/
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/business/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly/
ČT 1 - reportáž
http://www.novinky.cz/denni-tisk?sectionId=901&id=18439914
http://www.penize.cz/debetni-karty - banner
http://www.vstricnabanka.cz/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly---prvni-hodnoceni-bank-ze-strany-osob-se-zdravotnim-postizenim--2437.html
http://mojepoplatky.cz/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly---prvni-hodnoceni-bank-ze-strany-osob-se-zdravotnim-postizenim--1556.html
http://aktualnizpravy.cz/details/9704851-OVB-Nejvstricnejsi-banka---Handicap-Friendly-spustena
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly-osoby-se-zdravotnim-postizenim-mohou-hodnotit-banky-19245.html
http://www.moravskoslezskenovinky.cz/sid=9feun31jlgjss20ded5necf4l2/zpravy/business/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly/
http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/business/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly/
http://www.spotrebitel.net/finance/1922-ovb-nejvsticnji-banka-handicap-friendly
http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/business/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly/
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/business/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly/
http://www.plzenskenovinky.cz/style=default/zpravy/business/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly/
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a další regionální novinky..
http://www.novina.cz/5857065/ovb-nejvstricnejsi-banka-handicap-friendly-spustena.aspx
http://www.mojepoplatky.cz/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly---prvni-hodnoceni-bank-ze-strany-osob-se-zdravotnim-postizenim--1556.html?diskuse=1
http://www.penize365.cz/ovb-nejvstricnejsi-banka-handicap-friendly-spustena/
http://xnovinky.cz/ovb-nejvstricnejsi-banka-handicap-friendly-spustena-844499/
http://www.ctisi.cz/clanek/ovb-nejvstricnejsi-banka-handicap-friendly-spustena
http://www.ctisi.cz/clanek/ovb-nejvstricnejsi-banka-handicap-friendly-osoby-se-zdravotnim-postizenim-mohou-hodnotit
http://www.news.sk/rss/clanok/2012/12/8540405/ovb-nejvstricnejsi-banka-handicap-friendly-spustena/
Nejvstřícnější bankou za III. čtvrtletí roku 2012 se stala mBank
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=760713
reportáž Rádio Impuls
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-za-treti-ctvrtleti-se-stala-tesne-mbank-20121017.html
http://zpravy.kurzy.cz/261051-ovb-nejvstricnejsi-bankou-se-stala-ge-money-bank/
http://zpravy.kurzy.cz/337123-vysledky-hodnoceni-ovb-vstricna-banka-2010-2012-nejuspesnejsi-je-fio-banka/
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-iii-ctvrtleti-2012-se-stala-tesne-mbank-18739.html
http://www.vstricnabanka.cz/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-iii-ctvrtleti-2012-se-stala-tesne--mbank-2311.html
http://zpravy.kurzy.cz/343354-nejlevnejsi-bankou-se-ve-iii-ctvrtleti-roku-2012-stala-fio-banka/
Nejvstřícnější bankou za III. čtvrtletí roku 2012 dle odborníků je Česká spořtelna
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-za-treti-ctvrtleti-se-stala-ceska-sporitelna-20121030.html
http://zpravy.kurzy.cz/340878-odbornici-zvolili-nejvstricnejsi-banku-za-iii-ctvrtleti-roku-2012-je-ji-ceska-sporitelna/
http://www.bankovnipoplatky.com/odbornici-zvolili-nejvstricnejsi-banku-za-iii-ctvrtleti-roku-2012---je-ji-opet-ceska-sporitelna-1889
http://www.mojepoplatky.cz/odbornici-zvolili-nejvstricnejsi-banku-za-iii-ctvrtleti-roku-2012-je-ji-opet-ceska-sporitelna-1539.html
http://www.vstricnabanka.cz/odbornici-zvolili-ovb-nejvstricnejsi-banku-roku-2012-je-ji-ceska-sporitelna-2627.html
http://www.vstricnabanka.cz/nejoblibenejsi-bankou-verejnosti-se-stava-mbank-2394.html

Rok 2013

Ačkoliv rok 2013 ještě neukončil první čtvrtletí a tedy není známá kompletní medializace, lze již za první měsíce roku odhadnou masivní
nárůst medializace a to zejména v souvislosti s vyhlášením OVB Nejvstřícnější banky roku 2012. Rozsah medializace během února a března
roku 2013 překonal stejné měsíce v minulých letech a to nejen rozsahem, ale i zájmem bank o výsledky a počet čtenářů a uživatelů, kteří
si výsledky hodnocení přečetli.
Důležité také je, že zprávu o Nejvstřícnější bance za roku 2013 vydala všechna významná a velká média a servery, což se v minulosti nestalo.

Odkazy medializace na nejvýznamnějších médiích v ČR
Nejvstřícnější bankou roku 2012 se stala Fio banka
- jednoznačně dominující zpráva prvního čtvrtletí provázená tiskovou konferencí s vyhlášením výsledků
Odkazy výskytu tiskových zpráv u nejvýznamnějších médií v ČR (neobsahuje sběrná média, druhotné odkazy, či citace z našich zpráv ve
zprávách dalších autorů, dále vydání v papírových denících a časopisech)

Jak se pochlubily banky?
http://www.fio.cz/spolecnost-fio/media/tiskove-zpravy/126577-fio-banka-je-nejvstricnejsi-bankou-roku-2012
http://www.fio.cz/spolecnost-fio/media/tiskove-zpravy
http://www.investujeme.cz/mbank-je-v-ankete-o-nejvstricnejsi-banku-roku-2012-stribrna/
http://www.novinky.cz/ekonomika/293033-fio-banka-se-loni-stala-nejvstricnejsi-bankou-v-cesku.html
http://www.novinky.cz/komercni-clanky/294682-fio-banka-nabizi-bezkontaktni-kartu-zdarma.html
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http://finance.idnes.cz/nejvstricnejsi-banka-roku-2012-diz-/bank.aspx?c=A130212_165831_bank_zuk
http://www.financninoviny.cz/zpravy/ovb-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-opet-fio-banka/900761
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=771193
http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=771161
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-v-cesku-byla-loni-opet-fio-banka-20130212.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/nejvstricnejsi-bankou-za-rok-2012-se-stala-fio-banka--1174644
Reportáž v ČT 24 - tisková konference k vyhlášení výsledků
http://www.finance.cz/zpravy/finance/379511-ovb-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-opet-fio-banka/
http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/ovb-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-opet-fio-banka/900761
http://www.penize.cz/zpravy-z-trhu/249921-fio-banka-je-nejvstricnejsi-bankou-roku-2012
http://www.spotrebitel.net/finance/2075-nejvsticnji-bankou-za-rok-2012-se-stala-fio-banka
http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-rok-2012-se-stala-fio-banka-19637
http://www.bankovnipoplatky.com/mbank-je-v-ankete-o-nejvstricnejsi-banku-roku-2012-stribrna-19642
http://m.ceskenoviny.cz/archiv/zpravy/ovb-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-opet-fio-banka/900761
http://www.denikinsider.cz/nejvstricnejsi-bankou-roku-se-stala-fio-banka/
http://www.noveclanky.cz/topic/fio-banka/
http://www.bizinet.cz/clanek/titul-nejvstricnejsi-banka-roku-obhajila-fio-banka-395604
http://www.investujeme.cz/fio-banka-ma-jiz-ctvrt-milionu-klientu/
http://www.bankovnipoplatky.com/zlaty-mesec-2013-fio-banka-je-nejlepsi-bankou-i-obchodnikem-s-cennymi-papiry-19713
http://student.finance.cz/zpravy/finance/379511-ovb-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-opet-fio-banka/
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/fio-banka-ma-jiz-ctvrt-milionu-klientu_263991.html?showTab=nejctenejsi-3
http://www.press-report.cz/clanek-2507833-ovb-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-opet-fio-banka
https://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/52078-3/titul-nejvstricnejsi-banka-roku-obhajila-fio-banka
http://finance.idnes.cz/equa-bank-c6w-/archiv.aspx?klic=448013
http://zpravy.kurzy.cz/344866-nejvstricnejsi-bankou-k-osobam-se-zdravotnim-postizenim-je-zatim-ceska-sporitelna-a-postovni/
http://www.iclanky.eu/finance/titul-nejvstricnejsi-banka-roku-obhajila-fio-banka/
Nejvstřícnější bankou za IV. čtvrtletí roku 2012 se stala UniCredit Bank
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=770304
http://www.bankovnipoplatky.com/vstricna-banka-z-pohledu-poplatku-4-ctvrtleti-2012-19543
http://www.ctisi.cz/clanek/vstricna-banka-z-pohledu-poplatku-4-ctvrtleti-2012
https://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/51689-3/vstricna-banka-z-pohledu-poplatku-4-ctvrtleti-2012
Odborníci zvolili nejvstřícnější banku za rok 2012
http://www.mojepoplatky.cz/odbornici-zvolili-ovb-nejvstricnejsi-banku-roku-2012-je-ji-ceska-sporitelna-1587.html
http://www.vstricnabanka.cz/zpravy-a-recenze/hodnoceni-bank-ovb-vstricna-banka.html
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Nejvstřícnější bankou je ve 2. čtvrtletí podle ankety Fio banka
Nejvstřícnější bankou, která působí na tuzemském trhu, byla ve druhém čtvrtletí Fio banka. Potvrdila tak
své umístění z předchozího čtvrtletí. Na druhém místě skončila Air Bank, třetí Equa Bank. Vyplývá to z výsledků projektu OVB Vstřícná banka. Nejhůře dopadla Citibank.
Z maximálně možného hodnocení 100 procent získala za Fio banka 74,24 procenta, Air Bank 69,62 procenta a Equa Bank 67,36 procenta.
Hodnocení OVB Vstřícná banka sestává ze tří složek. Produkty a služby bank posuzuje odborná porota složená z finančních odborníků,
kteří nejsou zaměstnanci ani spolupracovníky žádné z hodnocených institucí. Bankovní poplatky vyhodnocuje server bankovnipoplatky.
com, celkovou image bank hodnotí návštěvníci webu vstricnabanka.cz.
(ČTK)

13. 9. 2012

Ušetřete přes tisícovku ročně. Neplaťte za účet v bance.
Za bankovní poplatky můžete ušetřit přes tisíc korun ročně. Stačí jednoduše odejít z dosavadní banky ke
konkurenci, která nabízí účet zdarma, nebo alespoň výrazně levněji.

Navzdory loňskému vstupu tří nových bank zůstávají nejlevnější na trhu Fio a mBank, zůstaneme-li u plnohodnotných účtů bez příliš omezujících podmínek.
Na „účet zdarma“ láká i řada dalších bank. Například u Raiffeisenbank - „první banky, která za vedení účtu platí vám“ - však navzdory reklamě můžete zaplatit i přes 120 korun měsíčně.
Kde si tedy lze založit opravdu bezplatný účet bez výraznějšího omezení? A naopak, který „bezplatný“ účet vás ve skutečnosti přijde na
desítky korun měsíčně? Po roce jsme pro vás znovu připravili podrobný přehled podle aktuálního stavu.
Zdůrazňujeme, že za bankovní poplatky výrazněji ušetří jen lidé, kteří
ovládají účet přes internet, tedy nechodí podávat platební příkazy na
pobočku nebo nepožadují zasílání papírových výpisů.
První modelový příklad ukazuje klienta s průměrným příjmem, kterému na konci měsíce zbyde na běžném účtu maximálně 1000 korun.

Nejlevnější účty podle měsíčních poplatků - příklad č. 1

banka

účet

měsíčně

Fio banka

Fio osobní účet

0 Kč

mBank

mKonto

9 Kč

Equa bank

Běžný účet

27 Kč

Air Bank

Malý tarif

30 Kč

Zuno Bank

Účet

36 Kč

Creditas (záložna)

Běžný účet

48 Kč

Era/Poštovní spořitelna

Era online účet

50 Kč

LBBW Bank

IQkonto zdarma

53 Kč

UniCredit Bank

Expresní konto

54 Kč

Era/Poštovní spořitelna

Era osobní účet

56 Kč

ČSOB

ČSOB Konto

65 Kč

Modelový příklad: Ovládáte účet přes internet, stačí vám elektronické

Zuno Bank

Účet Plus

68 Kč

výpisy. Měsíčně vám na účet přijdou dvě platby v celkovém součtu

LBBW Bank

Konto 5 za 50

78 Kč

22 000 Kč a nezbyde vám téměř nic. Každý měsíc si třikrát vyberete

Oberbank

Žirokonto Plus

81 Kč

z „vlastního“ bankomatu, u obchodníků zaplatíte kartou alespoň 3500

Evropsko-ruská banka

Běžný účet

84 Kč

Kč měsíčně. Posíláte čtyři odchozí platby a tři inkasa či trvalé příkazy

UniCredit Bank

Konto Partners

89 Kč

(2x ročně je změníte). Nenecháváte si posílat SMS po každém pohy-

ČSOB

Aktivní konto

90 Kč

bu na účtu ani nevyužíváte kontokorent. Vycházíme z toho, že většina

Volksbank

Osobní konto

92 Kč

plateb odchází do jiných bank.

Komerční banka

MůjÚčet

93 Kč
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ČT24 výsledky

David BOREK, moderátor

Jiří VODIČKA, ředitel pro strategii a marketing,
Fio banka

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Nejvstřícnější bankou minulého roku je Fio Banka. O titulu roz-

Chystáme zjednodušení dokumentace obecně. Chtěli bychom

hodla odborná porota i veřejnost. Hodnotila se například komu-

usnadnit těm klientům přechod z těch velkých konzervativních

nikace s veřejností, přehlednost ceníků nebo třeba to, jaké nové

bank.

produkty v uplynulém roce banka představila. Poměrně těsné výsledky naznačují, že se konkurence mezi českými finančními ústavy přiostřuje. Čím dál tím více se tak zaměřují třeba na speciální

Grazyna ZAWISZA, ředitelka řízení rizik, mBank

služby nebo design svých poboček.

.....................................................................................................
Pokaždé, když podle zákazníků uděláme něco špatně, jejich reakce je okamžitě vidět.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
.....................................................................................................
Tohle není společenská návštěva, ale žádost o půjčku. Pobočce,

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka

která je skoro k nerozeznání od běžného obývacího pokoje. Než

.....................................................................................................

se podepíšou smlouvy, můžou si děti zatím třeba kreslit anebo jiný

Na opačný konec žebříčku porota odsunula třeba Citibank nebo

příklad, ani na téhle pobočce klienta nečeká obvyklý stůj a počí-

Volksbank. Rozdíly mezi bankami byly ale poměrně těsné.

tač.

redaktor
.....................................................................................................
Banka tady sídlí přímo v kavárně. Klienti si můžou schůzku s bankéřem zpříjemnit u kávy nebo zákusku v pohodlných sedačkách.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
.....................................................................................................
Klienty ale kromě dojmu, který mají z jednání s bankovními úředníky, zajímá hlavně to, kolik a za co zaplatí.

Otakar SCHLOSSBERGER, porotce, vedoucí katedry financí VŠFS
.....................................................................................................
Banku jako nevstřícnou chápu tu, která jednostranným způsobem
mění v době trvání smluvního vztahu například svoji poplatkovou
politiku.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
.....................................................................................................
Situace na českém finančním trhu se ale podle porotců zlepšuje.
Skoro všechny banky byly, co se vstřícnosti týče, na konci roku
ohodnoceny lépe než na jeho začátku. Redakce a Vanda Kašová,

Patrik NACHER, Bankovnípoplatky.com

Česká televize.

.....................................................................................................
Vstřícná banka je ta, která mi obsluhuje veškeré moje požadavky
za co nejméně peněz a zároveň, aby neotravovali.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
.....................................................................................................
Podle hodnocení nejlépe v uplynulém roce uspěla Fio banka,
mBank a také Air Bank. Jedním z důvodů je i snaha přicházet
s novými produkty a službami.
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OVB: Nejvstřícnější bankou v ČR byla loni opět Fio banka
Nejvstřícnější bankou, která působí na českém trhu, je za loňský rok opět Fio banka. Druhé nejvyšší hodnocení získala mBank a třetí místo obsadila Air Bank. Za těmito bankami následují UniCredit Bank a Equa
bank. Vyplývá to z výsledků projektu OVB Vstřícná banka.

Fio banka boduje podle pořadatelů soutěže nejen díky své stabilitě a průbojnosti, ale hlavně pro svoji vstřícnost a poměrně širokou nabídku
služeb a produktů. Ty jsou buď s nulovými, případně s velmi nízkými poplatky. mBank si také zakládá na tom, že má nízké náklady a téměř
nulové poplatky. Patří jednoznačně k nejlevnějším. Jistou nevýhodou je její omezené množství nabízených služeb. U Air Bank se zase prý
celý rok 2012 nesl v duchu nových produktů a akcí.
Hodnocení OVB Vstřícná banka sestává ze tří složek. Produkty a služby bank posuzuje odborná porota složená z finančních odborníků,
kteří nejsou zaměstnanci ani spolupracovníky žádné z hodnocených institucí. Bankovní poplatky vyhodnocuje server bankovnipoplatky.
com, celkovou image bank hodnotí návštěvníci webu vstricnabanka.cz.
Generálním partnerem projektu je poradenská společnosti OVB Allfinanz. Dalšími partnery jsou Bankovní institut vysoká škola a Sdružení
podnikatelů a živnostníků ČR. Výsledky hodnocení organizátoři projektu ohlašují pravidelně každé čtvrtletí.
Nejúspěšnější v klientském ratingu OVB v roce 2012: 
banka

Průměrné hodnocení

Fio

72,78 %

mBank

68,88 %

Air Bank

68,69 %

UniCredit Bank

67,87 %

Equa Bank

67,45 %
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Do první pětice se dostala pouze jedna instituce z tzv. zavedených
Sportovci to dobře znají. Opakované vítězství a obhájení titulu šampiona se cení dvojnásobně. Něco podobného na finančním trhu teď dokázala Fio banka, která se v projektu OVB Vstřícná banka po dvanácti
měsících opět stala „nejvstřícnější finanční institucí“, v tomto případě s letopočtem 2012. Druhé nejlepší
hodnocení získala mBank, třetí je Air Bank. Za nimi následuje UniCredit Bank a Equa bank.

Objektivní kritéria
Za celou myšlenkou stojí publicista a finanční odborník Patrik Nacher, který v této souvislosti vyzdvihuje objektivnost kritérií hodnocení
a širokou účast veřejnosti. V tomto ročníku názor projevilo 4360 hlasujících.
Hodnotí se celkový přístup k zákazníkům, kvalita a dostupnost služeb, zavádění novinek i výše poplatků, ale například také prezentace
banky na veřejnosti. I když má největší váhu hlas odborné poroty, v úvahu se bere i názor laických zájemců, kteří svoje mínění projevili po
registraci na internetové stránce www.vstricnabanka.com.
Fakt, že absolutním vítězem se stala Fio banka, není pro odborníky překvapení. Boduje totiž nejen svou stabilitou a průbojností, ale hlavně
vstřícností a poměrně širokou nabídkou služeb a produktů. Ty jsou buď s žádnými, případně s velmi nízkými poplatky.
Porotce Otakar Schlossberger, v minulosti také český finanční arbitr, se v hodnocení vyjádřil jasně.
„Za celkem krátkou dobu si banka přístupem k zákazníkům vydobyla velmi dobrou pozici. Buduje širší síť obchodních míst, pracuje na
elektronizaci základních služeb,“ vysvětlil.
V současnosti má 235 tisíc zákazníků, 70 poboček a asi 130 bankomatů po celé republice.
Stříbrná pozice za méně služeb
Stejně jako Fio bank, také mBank si zakládá na tom, že má nízké náklady a téměř nulové poplatky. Patří jednoznačně k nejlevnějším. Jistou
nevýhodou je omezené množství služeb. Již několikrát se stalo, že za určité čtvrtletí nepřišla s žádnou novinkou.
Celkově se i v hledání nejvstřícnější banky na trhu potvrzuje, že nováčci si vedou mimořádně úspěšně. Do první pětice se dostala jen jedna
z tzv. zavedených bank.

Pořadí a body

Region| Střední Čechy

1. Fio banka

76,36 bodu

Publikováno| Pražský deník; Zpravodajství; 15

2. mBank

68,88 bodu

Publikováno| Boleslavský deník; Zpravodajství; 15

3. Air Bank

68,69 bodu

Publikováno| Benešovský deník; Zpravodajství; 15

4. UniCredit Bank

67,87 bodu

Publikováno| Kladenský deník; Zpravodajství; 15

5. Equa bank

67,45 bodu

Publikováno| Berounský deník; Zpravodajství; 15

6. Komerční banka

65,92 bodu

Publikováno| Kolínský deník; Zpravodajství; 15

7. Zuno bank

65,69 bodu

Publikováno| Kutnohorský deník; Zpravodajství; 15

8. Česká spořitelna

62,54 bodu

Publikováno| Mělnický deník; Zpravodajství; 15

9. GE Money Bank

62,20 bodu

Publikováno| Nymburský deník; Zpravodajství; 15

10. ČSOB

61,67 bodu

Publikováno| Příbramský deník; Zpravodajství; 15
Publikováno| Rakovnický deník; Zpravodajství; 15
ID| f79e2d4c-7b53-4fae-8329-b31f938c7722
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Hodnota medializace OVB Vstřícná banka
za rok 2012 činila 4 215 000 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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Jan Fránek, tiskový mluvčí Fio banky:
úspěchy Fio banku motivují k dalším úspěchům

Co říkáte na opětovné vítězství
v ratingu OVB Vstřícné banky,
kdy se Fio banka již po druhé za
sebou stala Nejvstřícnější bankou OVB letos za rok 2012, viz.
článek http://www.vstricnabanka.
cz/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-cely-rok-2012-se-stala--fio-banka-2614.html?
I když to zní možná jako klišé, jsme
za něj opravdu vděční. Jsme rádi, že
klienti vnímají pozitivně naši poplatkovou politiku, kvalitu služeb i kroky,
které podnikáme pro jejich neustálé zlepšování. Motivuje nás to
k dalšímu rozvoji.
Vypadá to, že se Fio bance daří den ode dne lépe. Důkazem
toho, vyjma všech vítězství, na něž Fio banka v roce 2012 dosáhla, včetně našeho, je i rekordní nárůst nových klientů. Fio
banka dosáhla již na hranici čtvrt miliónu klientů. Očekávali jste
to nebo to i pro samotnou Fio banku bylo překvapením?
V tomto roce opět padají všechny předchozí rekordy, za první tři
měsíce jsme získali téměř 30 tisíc nových klientů. Samozřejmě dlouhodobě vnímáme zvyšující se zájem o naše služby, nicméně jeho
intenzita nás překvapila – samozřejmě velmi příjemně
Důvodem tak velkého nárůstu nových klientů můžou být i vtipné a originální reklamní spoty s Markem Danielem a Jiřím
Mádlem. Chystáte i do budoucnosti další takovou reklamní
kampaň?
Kampaň s Jiřím Mádlem a Markem Danielem veřejnost přijala pozitivně a vnímáme ji jako úspěšnou. Chceme na ni navázat a využít
letos její potenciál v upravené podobě.
Během roku 2012 zavedla Fio banka několik zásadních novinek. Mezi ty hlavní patří vlastní platební karty, nové internetové bankovnictví, příp. jednotné PDF výpisy pro účetní. Která
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z těchto novinek zaznamenala u klientů největší úspěch?
Klienti nejvíce ocenili zavedení vlastních platebních karet, které jim
přinesly nový komfort při správě peněz. Mohou nyní zažádat o kartu
z pohodlí domova přes internetové bankovnictví, po doručení ji tamtéž aktivovat a především si zvolit vlastní PIN. Dále nové karty poskytují okamžitý přehled o provedených on-line transakcích a možnost kdykoliv a kdekoliv zdarma nastavovat limity, případně kartu
dočasně blokovat přes Fio Internetbanking nebo Smartbanking. Fio
karty byly na trh uvedeny v půli roku 2012 v kontaktní i bezkontaktní
variantě, a tak se Fio banka stala jednou z prvních bank v ČR, které
nabídly tento moderní a pohodlný způsob placení svým klientům.
Reakce na tuto novinku byly velmi kladné a zařazení bezkontaktních
karet mezi bezplatné služby v únoru 2013 poté atraktivitu bezkontaktních karet ještě zvýšilo.
Pozitivní ohlas však měly i další kroky ke zlepšení nabídky nebo zvýšení dostupnosti služeb jako zvýhodnění hypotéky při refinancování,
spuštění API Bankovnictví pro automatické zpracování bankovních
informací určeného zejména podnikatelům nebo rozšíření pobočkové sítě o 9 nových poboček a bankomatové sítě o 48 nových
bankomatů.
Jaké další novinky, příp. změny týkající se produktů Fio banka
do roku 2013 chystá?
Vedle letos již spuštěných novinek (nabídka bezkontaktních karet
zdarma, aplikace Smartbroker pro investování přes smartphone, Fio
API Plus) plánujeme klientům nově nabídnout americké hypotéky
nebo další vylepšení mobilních aplikací Fio Smartbanking a Smartbroker. Dále připravujeme zjednodušení smluvní dokumentace či
vylepšení procesu otevření účtu on-line.
Děkuji za rozhovor.
Miroslav Zeman
www.vstricnabanka.cz

Rozhovor

pro www.vstricnabanka.cz
11. 10. 2012 • Redakce

Vladimír Komjati, tiskový mluvčí Air Bank:

Air Bank je bankou, kterou mohou mít lidé opravdu rádi

Slyšeli jste již o projektu OVB Vstřícná banka, prvním tuzemském,
nezávislém a objektivním ratingu bank v ČR? Co si o samotném
projektu myslíte?
O projektu OVB Vstřícná banka jsem slyšel. Jsem rád, že se nezaměřuje jen na nízké poplatky nebo šíři portfolia, ale i na otevřenost banky, její
přístup ke klientům a kvalitu služeb. To jsou oblasti, o které na českém
trhu dlouhodobě usilujeme. Osobně jakoukoliv zpětnou vazbu vítám.
Nejdůležitější je však pro nás samozřejmě spokojenost našich klientů.
Víte o tom, že se v prvním i druhém hodnoceném čtvrtletí tohoto roku ve výše zmíněném projektu umístila Air Bank na druhém
místě? Je pro Vás tohle vítězství překvapením nebo jste podobná
vítězství, díky Vaší velké mediální kampani, tak trochu očekávali?
Vím a vysoké hodnocení mě potěšilo. Naší úspěšná mediální kampaň
na tom má určitě svůj podíl. Nicméně hodnoty jako vstřícná poplatková politika, průhledné ceny, kvalitní služby nebo otevřenost, která
patří mezi kritéria soutěže, vychází již ze samotné podstaty naší banky.
Kampaň nám jen pomáhá je šířit.
Na trhu jste oproti ostatním bankám přeci jen krátkou dobu. A třebaže jste stihli vzbudit zájem u našich porotců i u veřejnosti, stále
je Air Bank relativně nová teprve začínající banka. Přesto již v našem hodnocení získala druhé místo! Uspokojilo Vás nebo byste se
raději viděli jako Nejvstřícnější banka?
Jsme na trhu necelý rok. Stanovili jsme si nelehký úkol být první bankou, kterou mohou mít lidé opravdu rádi. Přestože nás naše dosavadní
obchodní výsledky i ohlasy zvenku těší, tak kvůli tomuto závazku si
nikdy nemůžeme dovolit usnout na vavřínech, stále je a bude co vylepšovat.
Jsou pro Vás podobná vítězství relevantní nebo jsou důležitější
Vaše vlastní průzkumy?
Z pohledu získávání zpětné vazby jsou pro nás důležitější vlastní průzkumy a ohlasy od našich klientů. Se zájmem však projekty jako OVB
Vstřícná banka sledujeme, protože nás i ostatní názory zajímají.
Přiznejme si to: hlavní důvod, proč se Air Bank dostala tak hluboko do podvědomí téměř všech lidí v České republice, je jistě Vaše
vtipná mediální kampaň. Jak dlouho ji ještě na našich obrazovkách budeme vídat? Svůj účel již přece splnila, nebojíte se, že by
mohla mít i opačný účinek?
S naší reklamou se budete na televizních obrazovkách setkávat i v následujících měsících. Úspěšný formát rozhovorů dvou bankéřů zatím
měnit nebudeme, ale určitě se změní obsah. Chystáme další zajímavé
produkty a chceme o nich dát veřejnosti vědět.
Vyjma reklamních spotů nabízíte klientům i nízkou poplatkovou
politiku. Se svými produkty tak šlapete na paty v našem OVB ratingu oblíbené mBance a zatím Nejvstřícnější Fio bance. V čem si
myslíte, že je Air Bank lepší?

Nechceme konkurovat pouze cenou.
Podle našich zkušeností jsou klienti
ochotni bance rozumně platit, pokud
za své peníze dostávají kvalitní produkty a služby. Zaměřujeme se tedy hlavně
na co nejlepší služby. Máme například
dlouhou otevírací dobu na pobočkách,
přátelské bankéře, kteří skutečně poradí. Jako první jsme přišli s možností vzít
si na pobočku třeba pejska nebo navolit si při výběru z bankomatu konkrétní
bankovky. Klienti mohou do bankomatu peníze i vkládat. Máme běžný účet
s praktickou poradnou hlídající výdaje, chytré inkaso nebo možnost
kdykoliv si převést zdarma volné peníze z běžného účtu na vysoce
úročené spoření a zpět. A ani tím jsem nevyjmenoval vše. V inovacích
budeme určitě i nadále pokračovat.
Co dalšího, vyjma nízké poplatkové politiky, můžeme od Air Bank
očekávat? Chystáte na trh nějaký nový zajímavý produkt?
Ještě do konce letošního roku přijdeme s vlastní nabídkou spotřebitelských půjček. Půjde o skutečně revoluční nabídku, v rámci které
představíme první opravdu férové půjčky. Nebudou například zatížený
žádnými absurdními poplatky, ale to není zdaleka vše. Chystáme také
velmi propracovanou mobilní aplikaci pro telefony s operačními systémy iOS a Android nebo bezkontaktní platební karty.
V jednom rozhovoru se šéfem Air Bank, Erichem Čomorem, jsme
se mohli dočíst, že Air Bank chce být: „osinou v zadku velkým
bankám“. Jak toho chcete docílit? Jak chce AirBank konkurovat
již stávajícím silným bankám s mnohaletým působením na českém trhu?
Velkým bankám konkurujeme zejména našim osobním, přátelským,
inovativním přístupem. Umím si představit, že i velké banky by chtěly,
aby je měli klienti rádi, ale je pro ně často obtížné vyjet ze zaběhnutých
kolejí. Velikost a tradice se tak pro ně současně stávají i jejich nevýhodami.
Ztotožňujete se s rčením: „když ptáčka lapají, krásně mu zpívají“,
tak jako některé jiné banky, nebo výhody, které momentálně nabízíte, zůstanou výhodami navždy?
Osobně se spíše ztotožňuji se rčením: „výjimka potvrzuje pravidlo“. Air
Bank byla od základu vybudovaná tak, aby byla výjimečná, a platí to
i pro oblast marketingových lákadel. Bankovní trh je plný různých bonusů a akčních nabídek, ale otázka vždy je, kolika lidí se takové podmínky
týkají a na jak dlouho. My jsme se od začátku rozhodli tuhle hru nehrát.
Přišli jsme s jednoduchou a transparentní nabídkou produktů a služeb,
které jsou za shodných podmínek dostupné všem klientům bez rozdílu,
a do budoucna na tomto přístupu nechceme nic měnit.
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Tisková konference
OVB Vstřícná banka,
nový projekt
Handicap Friendly
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Tisková konference
Tisková konference OVB Vstřícná banka,
nový projekt Handicap Friendly

Spuštění projektu OVB Vstřícná banka - Handicap Friendly,
první hodnocení bank pro osoby se zdravotním postižením
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17. 12. 2012

Tisková konference
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Tisková konference

hlavní aktéři tiskové
konference, zleva
Václav Krása, předseda
Národní rady osob se
zdravotním postižením,
Michal Daneš, předseda
představenstva
společnosti OVB
Allfinanz, a.s., generálního
partnera, Patrik Nacher,
organizátor projektu
a majitel serveru www.
bankovnipoplatky.com
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Tisková konference
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Tisková konference
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Tisková konference
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Tisková konference
OVB Vstřícná banka,
vyhlášení OVB
Nejvstřícnější banky
za rok 2012
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Tisková konference
Tisková konference OVB Vstřícná banka,
vyhlášení OVB Nejvstřícnější banky za rok 2012

Vyhlášení výsledků a vítězné banky
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12. 2. 2013

Tisková konference
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Tisková konference

Hlavní aktéři tiskové konference, zleva:
Otakar Schlossberger, porotoce,
Michal Daneš, Patrik Nacher,
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Tisková konference
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Tisková konference

zleva Grażyna Zawisza,
ředitelka řízení rizik
mBank ČR a SR, Jiří
Vodička, ředitel pro
strategii a marketing Fio
banky, Jakub Petřina,
marketingový ředitel Air
Bank
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Tisková konference
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Ceny, odměny
a upomínkové
předměty
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Ceny, odměny
a upomínkové předměty
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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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Kontakt pro novináře:
Miroslav Zeman
vstricnabanka@seznam.cz
Patrik Nacher
info@vstricnabanka.cz

www.bankovnipoplatky.com
Server má tři základní cíle: zvýšit informovanost bankovních klientů, přispět ke kultivaci vztahu mezi bankou a klientem a snížit bankovní
poplatky. Maskotem serveru je POPLATKOŽROUT. Server 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 a let se na základě
velkého zájmu veřejnosti a médií rozšířil. Server se od svého vzniku věnuje různým aktivitám, které přímo či nepřímo souvisejí s bankovními
poplatky. V první řadě to jsou ankety – o nejabsurdnější bankovní poplatek, o nejslušnější banku, o nejpropracovanější internetové stránky.
Dále to byl podrobný průzkum o výši bankovních poplatků u běžných účtů typického bankovního 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,
on-line poradna s O. Schlossbergerem, bývalým Finančním arbitrem ČR a v neposlední řadě unikátní kalkulátor bankovních poplatků.
OVB Allfinanz, a.s.
Finančně poradenská společnost OVB Allfinanz na českém trhu působí od roku 1993 a je dceřinou společností německé OVB Holding AG.
V současné době má v ČR více než 1 milión a spravuje více než 2 milióny smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných
poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla
v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství.
V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy. OVB Allfinanz je generálním partnerem projektu OVB
Vstřícná banka.
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