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Úvodní slovo 

Dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s výročním hodnocením prvního klientského ratingu bank 

Vstřícná banka za rok 2013. 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 hodno-

cení roku 2013 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 2013 byla například spuštěna převratná novinka - Vstřícná 

banka - Handicap Friendly, která umožňuje hodnotit banky ze strany osob se zdravotním posti-

žením. 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 2013 a těším se na další spolupráci v roce 2013.

Patrik Nacher,

organizátor projektu
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Celoroční rating bank a jejich služeb 
Vstřícná banka

organizátor: www.bankovnipoplatky.com

platforma: www.vstricnabanka.cz

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 důleži-

tých oblastech (bankovní poplatky, kvalita produktů a služeb, image banky).

 •   Popularizace bankovního sektoru u veřejnosti – reakce na finanční krizi a změnu v ban-

kovním světě.

 •   Návrat k atmosféře první republiky – zodpovědné podnikání, dlouhodobost, perspekti-

va 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):
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 hodnotí-

cích. 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 hod-

nocení 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	% wow (není co zlepšit)
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hOdnOtItelé:
Každá kategorie hodnotitelů hodnotí banky v jednom ze tří základních parametrů. objektivnost zajišťuje odlišný systém hodnoce-

ní 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 hle-

diska 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 slu-

žeb 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 2013

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 2013

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 ban-

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

bude probíhat 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 neregist-

rované veřejnosti s váhou 6 procent na celkovém hodnocení.

vyrocnizprava_OVB_2013.indd   5 29.05.14   20:31



6

Organizátor a 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 násle-

dujících 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, kte-

ré 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.

hospodářská komora České republiky – ZáŠtIta pROjeKtu
prezident petr Kužel

„Věřím, že tento ambiciózní projekt přinese nejen nový systém hodnocení, který kombinuje hlas veřejnosti, 

odborné poroty a objektivního zkoumání výše bankovních poplatků; ale přispěje zároveň i k popularizaci 

bankovního sektoru v očích podnikatelské veřejnosti.“

Informace o této organizaci naleznete: www.hkcr.cz
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Mediální partneři

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

onálního zpravodajství, kde je Deník leadrem na tuzemském trhu. Vydavatelská skupina Vltava-Labe-Press 

vydává 72 regionálních deníků, 9 zcela samostatných deníků a 18 vkládaných týdeníků.

Internetová – multimediální část poskytuje také internetové zpravodajství na portálu www.denik.cz . I na in-

ternetu 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 finanč-

ními 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

parlamentní listy
parlamentní listy jsou významným zpravodajským tuzemským serverem se zaměřením na politiku 

a objektivní zpravodajství. zpravodajství tohoto serveru nabízí svým čtenářům mnoho desítek zpráv, 

komentářů a novinek denně. parlamentní listy jsou mediálním partnerem projektu už od roku 2013

generální mediální partner

aktuálně.cz
Aktualne.cz je jeden z nejrespektovanějších a nejserióznějších zpravodajských serverů v České republice. Už 

od roku 2007 tento server přináší širokou škálu informací z domova, zahraničí, ekonomiky či sportu.
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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, man-

agementu, 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 živ-

nostníků, 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 mož-

ných 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 infor-

muje 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 nee-

tické chování podnikatelských subjektů. Důležitou prioritou SOS je bezpečnost výrobků, proto se zaměřuje-

me 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

Základní 
dokumenty
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Základní dokumenty 
– 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:

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:

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

notlivými 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

Air bank

Citibank

Česká spořitelna

ČSOB

Equa bank

Fio banka

GE Money Bank

Komerční banka

mBank (BRE Bank)

LBBW Bank

Poštovní spořitelna

Raiffeisenbank

UniCredit Bank

Sberbank

Zuno bank

10 % = k. o. (není co zhoršit)

20 % = proboha (tragická)

30 % = bohužel (špatná)

40 % = sakra (podprůměrná)

50 % = ach jo (průměrná)

 60 % = ale jo (přijatelná)

 70 % = yeah (dobrá)

 80 % = ok (výborná)

 90 % = hmm (výjimečná)

100 % = wow (není co zlepšit)
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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 hodnoti-

telů 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 hle-

diska 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 zve-

řejněny 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 po-

stavičku poplatkožrouta se svým logem. Zaregistrovaní návštěvníci webu budou moci on-line hodnotit banky, jak na ně působí. Hodnocení 

bude probíhat dotazníkovou formou u každé banky zvlášť.

Kritéria pro hodnocení zaregistrovaných návštěvníků:

•  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 neregist-

rované 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 2013:

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

nocení 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 2013

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 vlast-

ností současných produktů banky.

 •  Poplatková politika banky.

 •  Zvýšení či snížení úrokových sazeb banky u jejich produktů.

 •  Nové projekty úvěrování – např. rozsáhlé programy pro začínající podnikatele.

 •  Forma a kvalita komunikace s veřejností.

 •  Bonusy banky klientům a jejich rozsah a efektivity (pojištění, investice, bonusprogramy).

 •  Celkový rozsah služeb a produktů banky a celkový komfort klientů vyplývající z možnosti využít multiplikačních efektů 

tohoto rozsahu (např. vše na jednom místě apod.).

 •  Dostupnost služeb banky (množství poboček, bankomatů atd.) a provozní doba.

Dalibor z. Chvátal

Mgr. Miroslav zeman

Doc. Ing. František pavelka, CSc

 Bedřich Danda

Ing. Hana Fojtová

JuDr. Ing. ph.D. otakar Schlossberger

Ing. Helena Kadlecová

Ing. Jan Brázda, CFa

Ing. Martina Hedvičáková

ph.D. Mgr. Jan Klička

Ing. Daniela čermáková

Mgr. petr Kučera
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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 hodnoce-

ní 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 hod-

nocení 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, objekti-

vita, 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 kri-

tickým 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 hodno-

cenou 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 zaměst-

nání. 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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 Bedřich Danda Dalibor Z. Chvátal Ing. Markéta Grušáková Mgr. Miroslav Zeman

 JUDr. Ing. Ph.D. Otakar Schlossberger Mgr. Jan Klička Ing. Olga Šeflová

 Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D. Ing. Daniela Čermáková Mgr. Petr Kučera

porota WWW.VstRICnabanKa.CZ
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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 pod-

niká 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 do-

pravy. 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 šéfredak-

torem portálu FinExpert.cz a zástupcem šéfredaktora časopisu Osobní finance. Od října 2007 působí jako šéfredaktor finančního serveru 

Mesec.cz. Je ženatý a má tři děti.

Ing. Markéta grušáková
jako porotce a odborník zastupuje našeho mediálního partnera parlamentní listy - parlamentnilisty.cz

Zástupce mediálního partnera Parlamentní listy Ing. Markéta Grušáková doplňuje naší odbornou porotu z pozice mediálního a finančního 

odborníka, který se dlouhodobě věnuje ekonomickým a finančním otázkám v souvislosti s bankovnictvím a bankovními produkty. U našeho 

partnera zastává porotkyně pozici Výkonné manažerky společnosti Our Media, a.s. Na své pozici se věnuje rozvoji společnosti a jejích ak-

tivit, rozvoji sociálních sítí, fúzemi, akvizicemi, tvorbou a správou produktů, marketingem a klienty společnosti.

2004 – 2010 VŠE, Národohospodářská fakulta, získaný titul: Ing.

Při studiu práce jako pomocný vědecký pracovník na fakultě podnikohospodářské a fakultě národohospodářské, téma diplomové práce: 

Podpora solární energie; efektivní řešení, nebo plýtvání penězi?

Spolupráce na knize: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V EKONOMICKÉ ANALÝZE

Pracovní zkušenosti:

Červenec 2013 – současnost ParlamentníListy.cz

Červenec 2011 – červen 2013 OSVČ, práce pro PSP ČR

Leden 2011 – červen 2011 Ministerstvo dopravy České republiky

Září 2008 – Prosinec 2011 Finanční oddělení Renault Trucks ČR, práce na DPP

Mgr. Miroslav Zeman
manažer hodnocení 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 doktor-

ského studia v oboru Hospodářská politika a správa na Vysoké škole ekonomické (2007).
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Od roku 1981 působil v bankovnictví v různých pozicích. Byl úvěrovým ekonomem na pobočce Stání banky československé v Bruntále, 

(do roku 1984), pracovníkem Hlavního ústavu pro ČR SBČS (do roku 1989) a od roku 1990 byl převeden do tehdy nově vzniklé Komerční 

banky. V ní působil v oblasti provozu a bankovních služeb na pozici vedoucího oddělení, náměstka ředitele odboru a ředitele odboru (od r. 

1993) a posléze byl vedením banky jmenován vrchním ředitelem (v letech 1997 – 2000).

Po svém odchodu z Komerční banky krátce působil v České spořitelně a Raiffeisenbank, opět ve vedoucích pozicích v oblasti provozu 

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

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

bankovní karty.

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

Je vedoucím katedry bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS

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

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

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

Několik let byl předsedou Komise pro platební styk a platební instrumenty při České bankovní asociaci, v současné době se profesně an-

gažuje v Asociaci družstevních záložen jako člen Legislativně-právní komise.

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

do čestné funkce předsedy předsednictva sdružení SOS Dětské vesničky, člena Kinderdorf Ingernational.

Ve svém volném čase se věnuje aktivně loutkovému divadlu pro děti, jízdě na kole, plavání a fitness.

Mgr. 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. Olga Šeflová
lektorka, specialistka na metodickou a poradenskou činnost v oblasti bankovnictví, zastupuje v porotě Bankovní institut vysokou 

školu, a.s.

• zakončila v roce 1985 studium na Vysokou škole zemědělské v Praze, obor ekonomika titulem Ing.; v letech 1991 – 1992 absolvovala dvou-

semestrové postgraduální studium na Vysoké škole Weihenstefan, Bavorsko

• má téměř dvacetiletou praxi v oblasti finančnictví, působila a působí střídavě jako vysokoškolská pedagožka a v různých manažerských 

pozicích v bankovním sektoru, třikrát zastávala funkci ředitelky odboru hypotečního bankovnictví (AGB, ČSOB, Bank Austria Creditanstalt)

• od roku 2000 se jako OSVČ zabývá lektorskou činností v oblasti bankovnictví, je odbornou asistentkou Katedry bankovnictví a pojišťovnictví 

na Bankovním institutu vysoké škole, a.s., kde vyučuje předměty Bankovnictví, Úvěrové obchody a Specializované bankovnictví

• externě zajišťuje lektorování kurzů prostřednictvím různých vzdělávacích společností pro banky, stavební spořitelny, realitní společnosti a jiné 

finanční instituce, dále se podílí na vzdělávání začínajících podnikatelek v řadě vzdělávacích projektů ESF

• její publikační činnost se týká zejména oblasti financování nemovitostí

• další zkušenosti:

6 let práce v radě STAMP - Středočeské asociace manažerek a podnikatelek

členkou Komise pro hypoteční bankovnictví České bankovní asociace (1995 – 2000, 2009 – 2012)

předsedkyně Programové komise Certifikačního orgánu 3022 Bankovního institutu vysoké školy, a.s.
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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. Ná-

sledné 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.

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 před-

náší 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 pod-

nikatelského týdeníku Profit. Vede kurz ekonomické žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.
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I.

Základní informace o prvním klientském ratingu 
bank Vstřícná banka
projekt prvního klientského ratingu 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 veřej-
nost a informuje o novinkách a událostech ze světa bankovnictví a finančnictví, stal mediálně nejaktiv-
nější a nejcitovanější projekt zabývající se bankami a jejich hodnocením.

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

republikovou 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 pi-

lířem 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 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 2013 postupně rozšiřoval a upev-

ňoval 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 2013 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 Vstřícná banka se v roce 2013 zvýšil oproti roku 2011 o 14 procent.

Projekt Vstřícná banka pokračoval i v roce 2013 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 

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

v projektu Vstřícná banka ve svých aktuálních tiskových zprávách – mBank, Fio banka, Volksbank, Česká spořitelna. Dále se banky umís-

těním 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 Vstřícná banka v prů-
běhu roku 2013
projekt hodnocení bank se v průběhu roku 2013 stále rozrůstal a nadále zvýrazňoval svou charakteristi-
ku 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 pro-

dukty

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 inter-

netových 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 2013 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 alffinanz, a.s. a vstřícná banka, 
ve spojení 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 vstříc-

ná 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 samot-

ných. 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.

handicap Friendly

v roce 2013 se hodnocení 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 2013 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 vstřícná banka průzkum bank, kterým bylo zjištěno jak banky pod-

porují osoby ozp a jaká opatření přijala pro podporu těchto osob. z průzkumu vyplynulo, že se nejvstřícnější bankou vůči oso-

bám ozp stala česká spořitelna.
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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.

Partnerem projektu Handicap Friendly je Národní rada osob se zdravotním postižením v čele se svým předsedou Václavem Krásou.

V.

statistická data o vývoji projektu v roce 2013
návštěvnost uv stránek www.vstricnabanka.cz v roce 2013 – 74 235 uv, což je o 20 % více než v roce 
2012. uživatelé také zobrazili 235 569 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

Celkem hlasování 1358 za rok 2013

I. čtvrtletí 385

II. čtvrtletí 277

III. čtvrtletí 310

Iv. čtvrtletí 386
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Certifikáty 2013

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka v 1. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

1. místo

Komerční banka

70,2
VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka v 1. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

69,3

Fio banka

2. místo

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka v 1. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

69

3. místo

UniCredit Bank

I. čtvrtletí

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka v 3. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

72,8

1. místo

Air Bank

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka v 3. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

71,6

Fio banka

2. místo

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka v 3. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

3. místo

UniCredit Bank

70

III. čtvrtletí

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka v 2. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

73,4

1. místo

Air Bank

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka v 2. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

73

Fio banka

2. místo

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka v 2. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

3. místo

Komerční banka

69,9

II. čtvrtletí
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VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

CERTIFIKÁT

81,9

Česká spořitelna

OVB Nejvstřícnější banka Handicap Friendly
 

     za rok 2013

25

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka ve 4. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

75,7

Fio banka

1. místo

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka ve 4. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

74,1

2. místo

Air Bank

VSTŘÍCNÁ BANKA

www.vstricnabanka.cz

OVB Nejvstřícnější banka ve 4. čtvrtletí 2013

CERTIFIKÁT

3. místo

Equa Bank

70,1

IV. čtvrtletí

nejvstřícnější banka handicap Friendly za rok 2013
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Vstřícná banka - počet citací, odkazů a článků projektu v Českých médiích 2013

novinky 
a index vstřícnosti 
v roce 2010 – 2013

Měsíc počet zpráv Vstřícná 
banka v médiích Zajímavosti nejdůležitější události

Leden 52 HP Centrum.cz, Denik.cz, CTK, 
kurzy.cz, Mediafax

Vyhlášení nejvstřícnější banky za 
IV. čtvrtletí 2012

Únor 98
 HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.
cz, ČTK, E15, Parlamentnilisty.cz, 
Novinky

 Tisková konference-vyhlášení 
nejvstřícnější banky za rok 2012

Březen 64 HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.cz Nejvstřícnější banka dle poroty, dle 
veřejnosti, nejlevnější banka

Celkem I. čtvrt. 214

Duben 66 HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.
cz, reportáž, ČTK Vyhlášení Nejvstřícnější banky I. čtvrtletí

Květen 43 HP Denik.cz, Kurzy.cz, Parlamentní 
listy, Aktualne.cz

 Nejvstřícnější banka dle poroty, 
porovnání výsledků se Zlatou korunou

Červen 35 HP Kurzy.cz, Deník Soutěž, Vývoj hodnocení od roku 
2010 do 2013

Celkem II.čtvrt. 144

Červenec 62 HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.
cz, , ČTK Vyhlášení Nejvstřícnější banky II. čtvrtletí

Srpen 39 HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.cz  Index vstřícnosti bank od roku 2010

Září 32 HP Denik.cz, Kurzy.cz  Analýza bankovního trhu a jeho vývoje

Celkem III.čtvrt. 133

Říjen 65 HP Centrum.cz, Denik.cz, Kurzy.
cz, , ČTK Vyhlášení Nejvstřícnější banky III. čtvrtletí

Listopad 35 Deník.cz, Kurzy.cz Hodnocení poroty a veřejnosti, 
nejlevnější banka

Prosinec 39 Kurzy.cz, Aktualne.cz, Denik,  Vyhlášení Handicap Friendly

Celkem IV.čtvrt. 139 ČTK, Mediafax, HP Centrum, 
Denik.cz..

Celkem 2013 630
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novinky 
a index vstřícnosti 
v roce 2010 – 2013
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index vstřícnosti bank

2010 2011 2012 2013

46,70 50,94 52,09 52,14

průměr 50,47

2010 2011 2012 2013

62,49 59,95 62,54 67,04

průměr 63,00

2010 2011 2012 2013

neza–
pojena

neza–
pojena 68,69 71,96

průměr 70,33

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 800 10 20 30 40 50 60 70 80

*číselné údaje jsou uvedeny v procentech
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29

index vstřícnosti bank

2010 2011 2012 2013

60,51 63,35 61,67 63,32

průměr 62,21

2010 2011 2012 2013

nezapo-
jena

nezapo-
jena 67,45 68,15

průměr 67,80

2010 2011 2012 2013

neza–
pojena 71,48 72,78 72,41

průměr 72,22

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 800 10 20 30 40 50 60 70 80
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index vstřícnosti bank

2010 2011 2012 2013

65,81 67,07 62,20 68,07

průměr 65,79

2010 2011 2012 2013

63,16 65,95 65,92 68,59

průměr 65,90

2010 2011 2012 2013

60,24 57,73 58,50 56,72

průměr 58,30

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 800 10 20 30 40 50 60 70 80
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index vstřícnosti bank

2010 2011 2012 2013

61,25 66,18 68,88 66,43

průměr 65,68

2010 2011 2012 2013

64,14 62,10 59,04 63,47

průměr 62,19

2010 2011 2012 2013

63,34 63,30 60,89 64,64

 průměr 63,04

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 800 10 20 30 40 50 60 70 80
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2010 2011 2012 2013

61,76 67,77 67,87 68,87

průměr 66,57

2010 2011 2012 2013

59,47 58,66 57,94 62,07

průměr 59,54

2010 2011 2012 2013

nezapo-
jena

nezapo-
jena 65,69 60,83

průměr 63,26

Čtvrtletní hodnocení
0 10 20 30 40 50 60 70 80
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0 10 20 30 40 50 60 70 800 10 20 30 40 50 60 70 80
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Čtvrtletní hodnocení
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Banka průměr Mezivýsledek 
(1,75)

průměr Mezivýsledek 
(0,75)

průměr Mezivýsledek 
(0,5)

zaokrouhleno

air Bank 65,1 113,9425 80 60 57,86 28,93 67,62
Citibank 52,2 91,385 61,3 45,975 44,29 22,145 53,17
česká spořitelna 74,2 129,7975 57,5 43,125 49,41 24,705 65,88
čSoB 67,1 117,4425 63,8 47,85 56,92 28,46 64,58
Equa bank 59,9 104,8075 83,8 62,85 60 30 65,89
Fio banka 63,7 111,4225 86,3 64,725 63,33 31,665 69,27
gE Money Bank 69,2 121,135 71,3 53,475 62,73 31,365 68,66
Komerční banka 74,1 129,6925 70 52,5 56,88 28,44 70,21
LBBW Bank 59,4 104,02 67,5 50,625 42,5 21,25 58,63
mBank 58,2 101,885 85 63,75 63,85 31,925 65,85
poštovní 
spořitelna 63,7 111,51 70 52,5 55 27,5 63,84

raiffeisenbank 62,6 109,48 68,8 51,6 64 32 64,36
uniCredit Bank 66,8 116,865 73,8 55,35 69,29 34,645 68,95
Sberbank/
volksbank 52,3 91,5775 71,3 53,475 42 21 55,35

zuno 52,9 92,5575 81,3 60,975 56,43 28,215 60,58

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

Nejvstřícnější bankou
za I. čtvrtletí se stala
Komerční banka.

odborná porota (1,75)
www.bankovni- 

poplatky.com (0,75)
návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení 
celkem

I. čtvrtletí

Banka průměr Mezivýsledek 
(1,75)

průměr Mezivýsledek 
(0,75)

průměr Mezivýsledek 
(0,5)

zaokrouhleno

air Bank 73,29 128,2575 83,8 62,85 58 29 73,37
Citibank 50,86 89,005 61,3 45,975 52,5 26,25 53,74
česká spořitelna 72,14 126,245 57,5 43,125 65 32,5 67,29
čSoB 67,86 118,755 63,8 47,85 50 25 63,87
Equa bank 63,29 110,7575 83,8 62,85 53,33 26,665 66,76
Fio banka 69,14 120,995 86,3 64,725 67,14 33,57 73,1
gE Money Bank 67,86 118,755 70 52,5 64 32 67,75
Komerční banka 70,43 123,2525 70 52,5 68 34 69,92
LBBW Bank 57 99,75 66,3 49,725 37,5 18,75 56,08
mBank 61,86 108,255 85 63,75 72,5 36,25 69,42
poštovní 
spořitelna 65,93 115,3775 68,8 51,6 66,7 33,35 66,78

raiffeisenbank 59,43 104,0025 68,8 51,6 60 30 61,87
uniCredit Bank 67,14 117,495 73,8 55,35 65 32,5 68,45
Sberbank/
volksbank 58,07 101,6225 75 56,25 52 26 61,29

zuno 54,43 95,2525 81,3 60,975 52 26 60,74

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
air Bank.

odborná porota (1,75)
www.bankovni- 

poplatky.com (0,75)
návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení 
celkem

II. čtvrtletí
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Banka průměr Mezivýsledek 
(1,75)

průměr Mezivýsledek 
(0,75)

průměr Mezivýsledek 
(0,5)

zaokrouhleno

air Bank 70,22 122,885 83,8 62,85 65 32,5 72,75
Citibank 51,78 90,615 61,3 45,975 40 20 52,2
česká spořitelna 71,67 125,4225 60 45 60 30 66,81
čSoB 67,33 117,8275 65 48,75 37,5 18,75 61,78
Equa bank 65,67 114,9225 85 63,75 60 30 69,56
Fio banka 69 120,75 87,5 65,625 56,67 28,335 71,57
gE Money Bank 73,72 129,01 70 52,5 50 25 68,84
Komerční banka 70,89 124,0575 70 52,5 45 22,5 66,35
LBBW Bank 58 101,5 62,5 46,875 45 22,5 56,96
mBank 58 101,5 86,3 64,725 62,5 31,25 65,83
poštovní 
spořitelna 64,22 112,385 70 52,5 53,33 26,665 63,85

raiffeisenbank 65,67 114,9225 70 52,5 66,67 33,335 66,92
uniCredit Bank 70,33 123,0775 73,8 55,35 63,33 31,665 70,03
Sberbank/
volksbank 67,22 117,635 75 56,25 45 22,5 65,46

zuno 55,22 96,635 81,3 60,975 55 27,5 61,70

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

Nejvstřícnější bankou
za III. čtvrtletí se stala
air Bank.

odborná porota (1,75)
www.bankovni- 

poplatky.com (0,75)
návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení 
celkem

III. čtvrtletí

Banka průměr Mezivýsledek 
(1,75)

průměr Mezivýsledek 
(0,75)

průměr Mezivýsledek 
(0,5)

zaokrouhleno

air Bank 69,69 121,9575 83,8 62,85 75 37,5 74,10
Citibank 50,13 87,7275 62,5 46,875 27,5 13,75 49,45
česká spořitelna 75,5 132,125 61,3 45,975 52,86 26,43 68,18
čSoB 67,38 117,915 65 48,75 45 22,5 63,06
Equa bank 63,63 111,3525 85 63,75 72 36 70,37
Fio banka 77 134,75 87,5 65,625 53,33 26,665 75,68
gE Money Bank 72,06 126,105 70 52,5 45 22,5 67,04
Komerční banka 70,5 123,375 72,5 54,375 51,67 25,835 67,86
LBBW Bank 57,38 100,415 62,5 46,875 36,67 18,335 55,21
mBank 58,94 103,145 86,3 64,725 52 26 64,62
poštovní 
spořitelna 61,86 108,255 70 52,5 35 17,5 59,42

raiffeisenbank 66,88 117,04 70 52,5 53,33 26,665 65,40
uniCredit Bank 69,63 121,8525 76,3 57,225 50 25 68,03
Sberbank/
volksbank 69,19 121,0825 75 56,25 42,5 21,25 66,19

zuno 55,69 97,4575 81,3 60,975 45 22,5 60,31

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

Nejvstřícnější bankou
za IV. čtvrtletí se stala
Fio banka.

odborná porota (1,75)
www.bankovni- 

poplatky.com (0,75)
návštěvníci
webu (0,5)

Hodnocení 
celkem

IV. čtvrtletí
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CelKOVý přehled Za ROK 2013

pořadí název	banky
I.	

čtvrtletí	
2013

II.	
čtvrtletí	

2013

III.	
čtvrtletí	

2013

IV.	
čtvrtletí	

2013

hodnocení	
celkem

(průměr)
logo

1. Fio	banka 69,27 73,1 71,57 75,68 72,41

2. Air	Bank 67,62 73,37 72,75 74,1 71,96

3. UniCredit	Bank 68,95 68,45 70,03 68,03 68,87

4. Komerční	banka 70,21 69,92 66,35 67,86 68,59

5. Equa	Bank 65,89 66,76 69,56 70,37 68,15

6. GE	Money	Bank 68,66 67,75 68,84 67,04 68,07

7. Česká	spořitelna 65,88 67,29 66,81 68,18 67,04

8. mBank 65,85 69,42 65,83 64,62 66,43

9. Raiffeisenbank 64,36 61,87 66,92 65,4 64,64

10. Poštovní	spořitelna 63,84 66,78 63,85 59,42 63,47

11. ČSOB 64,58 63,87 61,78 63,06 63,32

12. Volksbank/
Sberbank 55,35 61,29 65,46 66,19 62,07

13. Zuno	Bank 60,58 60,74 61,7 60,31 60,83

14. LBBW	Bank 58,63 56,08 56,96 55,21 56,72

15. Citibank 53,17 53,74 52,2 49,45 52,14
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CelKOVý přehled Za ROK 2013

Členy odborné poroty jsou aktuálně 
tyto osobnosti:

JUDr.	Ing.	Ph.D.	Otakar	Schlossberger - předseda poroty je odborníkem na bankovnictví působící jako pedagog a autor zabývající se 

touto tématikou. Byl také prvním finančním arbitrem v České republice

Ing.	Olga	Šeflová	- lektorka a specialistka na metodickou a poradenskou činnost v oblasti bankovnictví, která zastupuje Bankovní institut 

Vysokou školu BIVŠ.

Mgr.	Petr	Kučera - redaktor ekonomické a finanční rubriky hlavního mediálního partnera projektu Aktualne.cz

Ing.	Daniela	Čermáková - lektorka a specialistka na bankovnictví na Metropolitní univerzitě Praha

Mgr.	Jan	Klička - redaktor mediálního partnera projektu tištěného regionálního Deníku a internetového denik.cz

Ing.	Martina	Hedvičáková - lektorka a specialistka na bankovnictví Univerzity Hradec Králové

Ing.	Bedřich	Danda - dlouholetý předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR a náměstek ministra průmyslu a obchodu

Dalibor	Z.	Chvátal - redaktor a odborník na bankovní služby, šéfredaktor finančního serveru Mesec.cz

Mgr.	Miroslav	Zeman - redaktor serveru mojepoplatky.cz a bankovnipoplatky.com a advokát

Ing.	Markéta	Grušáková - zástupce mediálního partnera Parlamentnilisty.cz a manažerka společnosti
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pRůMěRné hOdnOCení banK Ze stRany OdbORné pOROty Za Celý ROK 2013

název	banky I.	čtvrtletí	2013 II.	čtvrtletí	2013 III.	čtvrtletí	2013 IV.	čtvrtletí	2013
hodnocení	

celkem
(průměr)

Air	Bank 65,1 73,29 70,22 69,69 69,58

Citibank 52,2 50,86 51,78 50,13 51,24

Česká	spořitelna 74,2 72,14 71,67 75,5 73,38

ČSOB 67,1 67,86 67,33 67,38 67,42

Equa	bank 59,9 63,29 65,67 63,63 63,12

Fio	banka 63,7 69,14 69 77 69,71

GE	Money	Bank 69,2 67,86 73,72 72,06 70,71

Komerční	banka 74,1 70,43 70,89 70,5 71,48

LBBW	Bank 59,4 57 58 57,38 57,95

mBank 58,2 61,86 58 58,94 59,25

Poštovní	spořitelna 63,7 65,93 64,22 61,86 63,93

Raiffeisenbank 62,6 59,43 65,67 66,88 63,65

UniCredit	Bank 66,8 67,14 70,33 69,63 68,48

Sberbank 52,3 58,07 67,22 69,19 61,7

Zuno 52,9 54,43 55,22 55,69 54,56

Vstřícná banka 
v médiích
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pRůMěRné hOdnOCení banK Ze stRany OdbORné pOROty Za Celý ROK 2013

Vstřícná banka 
v médiích
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Vstřícná banka 
handicap Friendly
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Vstřícná banka 
handicap Friendly
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Skupina lidí se zdravotním postižením je významnou skupinou klientů bank a také významnou spole-
čenskou skupinou. Tato skupina má specifické požadavky na služby a přístup bank, který se v mno-
hém 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 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 pr-

vopočátku 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 posti-

žením 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.

projekt rozšíření funkčnosti a náplně prvního 
klientského ratingu bank Vstřícná 
banka – handICap FRIendly
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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, dis-

kuse, 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 sledu-

jících 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 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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Lidé se zdravotním postižením (OZP) tvoří 
významnou skupinu klientů bank a také významnou 
společenskou skupinu. 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. Server www.
bankovnipoplatky.com od roku 2013 rozšiřuje 
hodnocení bank z hlediska přístupu ke klientům se 
zdravotním postižením – tzv. OVB NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ 
BANKA – HANDICAP FRIENDLY. 

Jste osobou se zdravotním postižením, máte problé-
my s dostupností své banky v okolí vašeho bydliště nebo 
nejste spokojeni s dostupností a zaměřením bankovních 
služeb své banky? Není vůči vám vaše banka vstřícná? 
Už nyní můžete své bance dát vysvědčení a upozornit 

ji na své problé-
my. Banku mohou 
osoby se zdravotním 
postižením ohodnotit 
nejen číselnou formou 
(1 – nejhorší, 10 – nej-
lepší), ale také formou 
komentáře a diskusní-
ho příspěvku.

OZP mohou 
na stránkách hod-
notit banky ze svého 
subjektivního pohle-
du, a to na základě 
doporučených kritérií. 
Aplikace pro hodno-
cení je jednoduchá 
a srozumitelná. Uži-
vatel OZP ohodnotí 
každou či jen některé 
z bank číselně, případ-

ně i slovně, následně využije velmi stručného registrační-
ho formuláře na konci stránky s hodnocením. Hodnotit 
může každá OZP jednou za čtvrtletí. 

Partnerem projektu je Národní rada osob se zdravot-
ním postižením ČR.

Cíle projektu:
•  Hodnocení bank z pohledu OZP. Jedná se o hodnocení 

z hlediska těch občanů, kterých se toto hodnocení bank 
skutečně týká. 

•  Informační – poskytne OZP, ale i celé veřejnosti ob-
jektivní 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 projek-
tu 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 OZP, ale tyto občany také vzdělávat a rozši-
řovat jejich finanční gramotnost. Je známo, že skupina 
OZP má výrazně horší přístup k informacím, které se 
týkají finančních otázek, bankovnictví či financí obecně. 
Tento handicap chce projekt postupně odstraňovat. 
Do budoucna chceme pořádat přednášky pro osoby se 
zdravotním postižením, na nichž se bude vedle organi-
zátora podílet i společnost OVB Allfinanz, a.s., prostřed-
nictvím svých lektorů. Dále plánujeme vydávat 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 OZP finančně i organizačně podílet.

•  Společenský a zábavný – projekt si klade za cíl nejen 
splňovat výše uvedené přínosy a cíle, ale také chce OZP 
zábavnou formou zapojovat do problematiky ban-
kovnictví, bankovních služeb či problematiky financí 
obecně. OZP 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 OZP. 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 
OZP, a to snadnou a efektivní formou.

Systém hodnocení bank:
Systém hodnocení bude mít dva pilíře.
•  Hodnocení porotců – využití současných porotců a roz-

šíření jejich záběru hodnocení o tuto problematiku. 
•  Hodnocení osob se zdravotním postižením – hodnotí ty 

osoby, kterých se hodnocení týká přímo v praxi. 

Hodnocení pak bude vyhlašováno každé čtvrtletí 
zvlášť jako další podkategorie výsledků, kdy bude vyhla-
šována OVB 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 kon-
ferenci společně s Nejvstřícnější bankou roku vyhlášena 
i OVB Nejvstřícnější banka – Handicap friendly. o

První hodnocení bank ze strany osob se 
zdravotním postižením OVB Nejvstřícnější 
banka – Handicap Friendly

Text: Patrik Nacher
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Kritéria hodnocení bank HANDICAP 
FRIENDLY ze strany občanů se zdravotním 
postižením

Text: Patrik Nacher

Kritéria hodnocení v projektu HANDICAP FRIEN-
DLY mají za cíl poskytnout nejen lidem se zdravotním 
postižením, ale i porotcům z NRZP ČR vodítko a možný 
návod pro jejich hodnocení bank.

Kritéria tak musí reflektovat pohled občanů se zdra-
votním postižením, jejich problémy, potřeby či specifi-
ka. Tato skupina čítá několik stovek tisíc lidí, na jejichž 
potřeby a poptávku musí umět tuzemské banky reagovat 
a svými opatřeními pro ně zlepšovat komfort a dostupnost 
svých služeb.

1) Dostupnost banky a informací pro občany 
se zdravotním postižením
a. Občané s pohybovým postižením
•   bezbariérová dostupnost poboček bank 
•  bezbariérový přístup k bankomatům
•  ochota a empatie personálu banky, a to jak při osob-

ním, tak i telefonickém kontaktu či kontaktu e-mailo-
vou formou, pomoc občanům s pohybovým posti-
žením při vstupu nebo odchodu, nalezení příslušné 
přepážky či příslušného poradce

•  obecné informace pro osoby se zdravotním posti-
žením a jejich dostupnost – letáky, brožury, rekla-
ma – například informace o nejbližší bezbariérově 
přístupné pobočce či bankomatu, kontakt na zaměst-
nance banky specializovaného na komunikaci s lidmi 
se zdravotním postižením (vady zraku, řeči, sluchu, 
pohybu)

•  přívětivost, přehlednost a uzpůsobení internetových 
stránek banky s možností snadné dohledatelnosti 
informací určených osobám se zdravotním postižením

b. Občané se zrakovým postižením
•  speciální úprava poboček bank pro lidi se zrakovým 

postižením
•  speciální úprava a přístup k bankomatům pro lidi se 

zrakovým postižením
•  internetové stránky přizpůsobené pro speciální pro-

gramy lidí se zrakovým postižením
•  přívětivost a srozumitelnost internetového bankov-

nictví pro občany se zdravotním postižením, snadné 
telefonické spojení pro vyřízení věcí alternativně

•  kontakt na zaměstnance banky specializovaného 
na komunikaci s lidmi se zrakovým postižením

•  ochota a empatie personálu banky, a to jak při osob-
ním, tak i telefonickém kontaktu či kontaktu e-mailo-
vou formou

•  obecné informace pro osoby se zrakovým postižením 
a jejich dostupnost – letáky, brožury, reklama – na-
příklad informace o nejbližší speciálně upravené 
a přístupné pobočce či bankomatu

c. Občané se sluchovým postižením
•  speciální úprava poboček bank pro lidi se sluchovým 

postižením

•  speciální úprava bankoma-
tů pro lidi se sluchovým 
postižením

•  kontakt na zaměstnance 
banky specializovaného 
na komunikaci s lidmi se 
sluchovým postižením

•  obecné informace pro osoby se sluchovým postižením 
a jejich dostupnost – letáky, brožury, reklama – napří-
klad informace o nejbližší speciálně upravené pobočce 
či bankomatu

•  zajištění člověka se znalostí znakového jazyka na po-
bočce při sjednávání produktů či služeb

•  pomůcky pro vysvětlení produktů a služeb či podmínek 
jinak než mluveným slovem (tiskoviny, obrázky apod.)

•  přívětivost a srozumitelnost internetového bankovnic-
tví pro občany se zdravotním postižením – pro lidi se 
sluchovým postižením možnost nahrazující telefonní 
bankovnictví, přepisy hovorů apod.

•  ochota a empatie personálu banky, a to jak při osob-
ním, tak i kontaktu e-mailovou formou

2) Produkty, služby, poplatky
•  produkty využívané klienty se zdravotním postiže-

ním nebo produkty, které jim jsou přímo určené. 
Schopnost banky nabídnout klientovi se zdravotním 
postižením produkt na míru (jak se tomu děje např. 
u VIP klientů) 

•  poplatky flexibilně upravené vůči klientům s kon-
krétním zdravotním postižením (např. pokud 
člověk se zdravotním postižením nemůže vybírat 
z bankomatu, nabídne mu banka alternativně výběr 
na pobočce za stejných podmínek, jaké jsou u výběru 
z bankomatu)

•  specializované služby banky pro potřeby osob se zdra-
votním postižením (např. schopnost banky nabídnout 
službu na míru klientům se zdravotním postižením, 
služba překladatelů do znakového jazyka, výpis z účtu 
po telefonu, použití Braillova písma apod.

•  speciální úvěr na pomůcky pro OZP či bezbariérové 
úpravy bytu, který by byl minimálně úročen

3) Společenská odpovědnost banky
•  angažovanost banky v podpoře nadací, 

ústavů či organizací zabývajících se 
péčí či službami pro občany se zdravotním 
postižením

•  podpora banky projektům zaměřeným 
na pomoc občanům se zdravotním 
postižením

•  podpora banky vzdělávacím pro-
jektům či školám se zaměřením 
na vzdělávání občanů se zdravot-
ním postižením (např. finanční 
gramotnost) o

Kde projekt najdete:
Na stránkách www.vstricnabanka.cz v pří-
slušné sekci: http://www.vstricnabanka.cz/
handycap-friendly/
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PRŮZKUM OVB VSTŘÍCNÁ BANKA –
HANDICAP FRIENDLY Nabídka a opatření 
bank ve prospěch OZP z pohledu bank

Text: Patrik Nacher, 
 Miroslav Zeman

Většina bank, které se účastní současného hod-
nocení OVB Vstřícné banky, věnuje osobám se 
zdravotním postižením větší či menší pozornost. 
Banky jsme oslovili s průzkumem zjišťujícím, jaká 
opatření či kroky ve prospěch či na podporu OZP 
v minulosti přijaly nebo které naopak připravují. 
Jen malá část bank nám na dotazy neodpověděla 
nebo odpovědět odmítla. 

Průzkumu se zúčastnily tyto banky:
Česká spořitelna, ČSOB ve spojení s Poštovní spořitel-

nou, Komerční banka, UniCredit Bank, LBBW, Air Bank, 
Raiffeisenbank, Equa bank, Fio banka, Citibank.

Výsledky našeho průzkumu:
Bezbariérové pobočky

Všechny banky uvedly jako své nejčastější opatření 
ve vztahu k OZP vybavení poboček bezbariérovými pří-
stupy. Uplatňování uvedeného opatření ve většině svých 
poboček uvedlo všech 10 bank, které se průzkumu účast-
nily. Největší rozsah a dostupnost bezbariérových poboček 
nabízí dle našeho vyhodnocení Poštovní spořitelna.

Přehledné a intuitivní internetové bankovnictví
Většina bank se také zmínila o tom, že OZP podpo-

rují internetovým bankovnictvím, které mohou využívat 
osoby s tělesným nebo sluchovým postižením. Ne každá 
banka má však své internetové bankovnictví přizpůsobené 
lidem se zrakovým postižením. Přehlednost či přizpůso-
bení internetového bankovnictví pro OZP uvedlo 6 bank. 

Nejvíce internetových služeb pro osoby se zdravotním po-
stižením nabízí dle našeho vyhodnocení UniCredit Bank.

Přítomnost speciálního bankovního poradce 
na pobočkách či na telefonních linkách

Přítomnost speciálního poradce pro komunikaci 
s OZP uvedla více než polovina dotázaných bank. Banky 
v tomto případě poskytují alespoň na některých poboč-
kách služby poradce se znalostí znakového jazyka či tisko-
viny v Braillově písmu, telefonické bankovnictví pro osoby 
se zrakovým postižením apod. Přítomnost specializova-
ných poradců na svých pobočkách či telefonní podporu 
uvedlo 6 bank zapojených do průzkumu.

Nejlépe vybavené pobočky a nejpropracovanější 
systém podpory OZP ze strany poradců má dle našeho 
vyhodnocení Česká spořitelna.

Speciální bankomaty pro klienty se zrakovým 
postižením

Jako další opatření pro podporu OZP pro využívání 
bankovních služeb uvedly banky speciální bankomaty pro 
osoby se zrakovým postižením. Toto opatření využívají 
dle svého vyjádření 4 banky. 

Nejvíce bankomatů pro osoby se zrakovým postiže-
ním má ČSOB ve spojení s Poštovní spořitelnou. Ocenit 
je třeba i Českou spořitelnu, která zprovoznila už v roce 
2005 první bankomat určený pro potřeby OZP.

Přednostní vyvolávání klientů OZP nebo rychlé 
poskytnutí poradce

Část bank uvedla jako opatření vstřícné vůči OZP sys-
tém s přednostním vyvoláváním těchto osob. Tuto mož-
nost nabízí 5 bank, tedy polovina účastníků průzkumu.

Vybavení poboček zařízením, které pomáhá OZP
Existenci vybavení usnadňujícího OZP komunikaci 

s bankou nebo využití bankovních služeb na pobočkách 
uvedly 4 banky. Nejpropracovanější systém pomůcek 
a vybavení pro OZP včetně specializované pobočky má 
dle našeho vyhodnocení Česká spořitelna.

Více informací naleznete na adrese:
http://www.vstricnabanka.cz/handycap-friendly/ o
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OVB nejvstřícnější bankou –  
Handicap Friendly za I. čtvrtletí 2013 
se stala Česká spořitelna

Text: Patrik Nacher

Nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za první 
čtvrtletí roku 2013 se stala Česká spořitelna. Tato 
banka získala nejvyšší hodnocení 85 procent. 
Za vedoucí Českou spořitelnou se umístily Sber-
bank a Fio banka, které shodně obdržely hodno-
cení 80 procent. Třetí místo obsadila Komerční 
banka se 77,4 procenta. Banky z pohledu jejich 
vstřícnosti k osobám se zdravotním postižením 
hodnotí samy tyto osoby. Výsledky hodnocení tak 
ukazují vstřícnost bank v očích lidí se zdravotním 
postižením.
 

Česká spořitelna je vůči OZP nejvstřícnější
Česká spořitelna se umístila v historicky prvním 

hodnocení OVB Vstřícná banka - Handicap Friendly 
na prvním místě a získala suverénně nejvyšší hodnocení 
85 procent. Na první místo banku vyneslo 287 osob se 
zdravotním postižením, které využily možnosti ohodnotit 
tuzemské banky z hlediska jejich vstřícnosti ke skupině 
občanů se zdravotním postižením.

Česká spořitelna se umístila jako nejlepší ve většině 
hypotetických kategorií hodnocení, tedy v přístupnosti 
a dostupnosti svých poboček a bankomatů (bezbariéro-
vé přístupy, dostupnost poboček, jejich dohledatelnost 
apod.), dále v rozsahu produktů přizpůsobených osobám 
se zdravotním postižením, ve vybavenosti poboček pro 
potřeby OZP nebo v úpravě a uživatelskému komfortu 
obslužnosti internetových stránek a internetového ban-
kovnictví.

Karel Hřivna, který má pohybové onemocnění, své 
hodnocení odůvodňuje takto: „Ještě se mi nestalo, že bych 
se nemohl sám svými silami do pobočky banky dostat. Vždy 
jsem snadno našel možnost, jak banku navštívit. Vždy 
přitom dostanu přednost a nemusím čekat ve frontě. S úctou 
vůči nízkonákladovým bankám, které jsou možná levnější, 
ale nejsou pro nás vhodné, konstatuji, že lidé jako já potře-
bují osobní vyřízení a osobní kontakt s lidmi, kteří zpravují 
jejich finance, a to Česká spořitelna a její zaměstnanci plně 
splňují a za to jim díky.”

Velmi pozitivně byla ze strany OZP hodnocena profe-
sionalita a ochota zaměstnanců banky i specialistů, kteří 
se problémy a požadavky OZP zabývají. Česká spořitelna 
také dále investuje do rozvoje a rozšiřování bankomatů 
uzpůsobených pro používání ze strany lidí se zrakovým 
postižením. Koncept těchto bankomatů však není ze stra-
ny OZP hodnocen pouze pozitivně.

Pan Jan Horký s postižením zraku k bankomatům 
určeným pro nevidomé klienty ve svém hodnocení uvádí: 
„Bankomaty pro slepé jsou fajn, zní to dobře, ale je třeba je 
také konkrétně vyzkoušet, abyste věděli, o čem to skutečně 
je. Bankomat například nemohu použít sám. Jako nevido-
mý člověk totiž nevidím, zda mě při výběru hotovosti nikdo 
nepozoruje, a věřte, je to velmi nepříjemný pocit. Proto mu-
sím k bankomatu chodit vždy s někým z příbuzných, kteří 
mě při výběru chrání, což není moc komfortní řešení."

Mezi ostatními hodnoceními však převládá pozitivní 
pohled na vstřícnost a přístup České spořitelny ve vztahu 
k osobám se zdravotním postižením. Respondentům se 
při jednoslovném hodnocení banky inspirovaném jejich 
prvními pocity vybavují termíny „jistota“ a „dostupnost“.

Česká spořitelna si podle Kláry Pačesové z tiskového 
centra banky výsledků hlasování velmi váží a vnímá ho 
jako ocenění aktivit, které pro osoby se zdravotním posti-
žením dělá. "Každý klient je pro nás velmi důležitý. Respek-
tujeme, že každý má svoje individuální potřeby, a proto se 
snažíme zdravotně postiženým klientům vyjít vstříc tak, aby 
mohli naše služby pohodlně využívat. Na vstřícném přístu-
pu k lidem se zdravotním postižením pracujeme dlouhodo-
bě a systematicky. Spolupracujeme s několika organizacemi, 
které se zabývají podporou specifických potřeb této skupiny 
našich spoluobčanů,” uvedla Pačesová.

Sberbank a Fio banka shodně druhé. Pro Fio banku 
se jedná o další úspěch

Obě banky získaly po zaokrouhlení hodnocení shod-
ných výsledků ve výši 80 procent. Jejich odstup za první 
Českou spořitelnou tak představuje 5 procentních bodů. 

Pro Fio banku znamená druhé místo již druhý úspěch 
poté, co se stala Nejvstřícnější bankou roku 2012. Pře-
kvapením je však umístění Sberbank (dříve Volksbank) 
na stejné pozici. Tato banka obdržela pozitivní hodnocení 
nejen od svých vlastních klientů se zdravotním postižením, 
u nichž získala suverénně nejvíce pozitivních bodů, ale je 
také příznivě hodnocena u klientů OZP jiných bank. Sber-
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bank je přitom známá svou orientací na klienty s individu-
álním přístupem, kterým připravuje řešení na míru, což se 
týká i OZP. To je rozdíl oproti přístupu masových, velkých 
bank, které na individuální přístup nemají takový prostor.

Obdobně se to týká i Fio banky, která získává velmi 
dobré hodnocení průřezem všech OZP, kteří silně vnímají 
dynamiku této banky, oceňují, že se jedná o ryze českou 
banku a pozitivně jsou hodnoceny pobočky této banky, 
které jsou v drtivé většině úplně nové a nově vybavené. 
Svou roli zde sehrává i fakt, že většina poboček této banky 
je bezbariérová a velmi snadno dostupná. Osoby se zdra-
votním postižením navíc cítí nadstandardní zájem o své 
potřeby a přání ze strany zaměstnanců banky, což posiluje 
a zpevňuje jejich vztah s bankou.

Komerční banka třetí
Komerční banka je silně hodnocena ze strany OZP 

v segmentech, kde zabodovala i Česká spořitelna. Velkou 
oblibu má banka mezi OZP, které si přivydělávají nebo 
i přímo podnikají. V rozhodování OZP, které nejsou pří-
mo klienty této banky, hraje vekou roli nejen její známost 
a pověst, ale také podařená a široká reklamní kampaň. 
OZP přitom při využívání služeb Komerční banky pociťují 
snahu o individuální přístup, ač je tato položka hodnoce-
na poměrně rozporuplně.
Je třeba připomenout, že Komerční banka kromě třetího 
místa v kategorii Handicap Friendly se poprvé v historii 
stala Nejvstřícnější bankou, a to za I. čtvrtletí roku 2013. 

Výsledky hodnocení a průzkumu se shodují
Hodnocení bank ze strany samotných osob se zdravotním 
postižením potvrdilo zcela i zjištění průzkumu, který 
provedl organizátor u bank v listopadu a prosinci loň-
ského roku. Předmětem průzkumu bylo zjištění, jakými 
opatřeními a kroky banky přistupují ke skupině osob 
se zdravotním postižením. V rámci průzkumu tak byly 
osloveny banky, aby samy prezentovaly, v jakých katego-
riích vycházejí vstříc osobám se zdravotním postižením. 
Organizátor zároveň tato vyjádření zhodnotil a porov-
nal se skutečností. Průzkum prokázal, že nejaktivnější 
a nejvstřícnější bankou v celkovém kontextu různých 
opatření, je Česká spořitelna. 

nejhůře hodnocené banky nemusí být nutně 
nevstřícné
Na opačném konci hodnocení OZP se umístila Citibank, 
stejně jako v hlavní kategorii hodnocení OVB Vstřícná 
banka. Důvodem není ani tak špatná práce banky ve vzta-
hu k osobám se zdravotním postižením, ale především 
neznalost této banky ze strany OZP, které nejsou klienty 
této banky. Neznalost či neinformovanost o této bance, 
resp. i o dalších hodnocených bankách z druhé strany 
žebříčku motivovala OZP, aby tyto banky hodnotily auto-
maticky průměrně či podprůměrně. Nízkou znalost banky 
nelze hodnotit jako její nízkou vstřícnost ve vztahu k OZP. 
Nicméně příklad Fio banky či Sberbank dokazují, že uve-
dená skutečnost nesouvisí s velikostí banky, ale především 
s jejím přístupem ke klientům.

Osoby se zdravotním postižením jsou slyšet
Výsledky hodnocení, ale i přístup a aktivita bank v tomto 
segmentu potvrzují, že hlasy osob se zdravotním posti-

žením jsou čím dál 
více slyšet a banky 
tyto hlasy berou 
na vědomí. Oso-
by se zdravotním 
postižením před-
stavují už dnes pro 
banky velkou část 
jejich klientů. Jedná 
se přitom o klienty, 
kteří mají speciální 
potřeby a vyžadu-
jí mírně odlišný 
přístup ze strany 
bank. Vnímání OZP 
komentuje Václav 
Krása, předseda 
Národní rady osob 
se zdravotním po-
stižením ČR, která 
je také partnerem 
projektu Handicap 
Friendly: „Jakýkoliv projekt, který přináší OZP možnost 
vyjádřit se k aktuálním otázkám, problémům či návrhům 
této významné skupiny obyvatel, vítám. To se týká i pro-
jektu hodnocení bank, který zde dosud chyběl a který dává 
OZP možnost ukázat bankám, jak je OZP vnímají, v čem 
je kritizují a co naopak na jejich přístupu oceňují. Názory 
OZP znamenají pro banky neocenitelnou zpětnou vazbu 
a v podstatě i návod, jak se k této velké skupině občanů 
chovat.“ o

Hodnocení OVB Vstřícná banka – Handicap Friendly – 
I. čtvrtletí 2013

Banka Hodnocení v procentech

Česká spořitelna 85

Fio banka 80

Sberbank 80

Komerční banka 77,4

Poštovní spořitelna 75

Air Bank 74,1

ČSOB 71,8

UniCredit Bank 69,5

mBank 65,8

Raiffeisenbank 61,3

GE Money Bank 55

Zuno Bank 52,7

Equa Bank 50,2

LBBW 41,6

Citibank 36

Jste osoba se zdravotním postižením a chcete 
ohodnotit naše banky? 

Navštivte internetové stránky  
www.vstricnabanka.cz a napište nám svůj názor.
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Nejvstřícnější bankou – Handicap 
Friendly za druhé čtvrtletí roku 2013 se 
stala stejně jako ve čtvrtletí předchozím 
Česká spořitelna. Tato banka získala 
od občanů se zdravotním postižením 
hodnocení 81,4 procenta. Druhého 
nejlepšího výsledku dosáhla Fio banka, 
která dostala 79 procent. Třetí místo 
obsadila stejně jako v předchozím čtvrt-
letí Komerční banka se 77,6 procenta. 
Banky z pohledu jejich vstřícnosti k oso-
bám se zdravotním postižením hodnotí 
samy tyto osoby. Výsledky hodnocení 
tak ukazují vstřícnost bank v očích lidí 
se zdravotním postižením.

Česká spořitelna je stále nejvstřícnější
Česká spořitelna se stejně jako v prvním 

čtvrtletí stala i ve druhém nejvstřícnější ban-
kou z pohledu lidí se zdravotním postižením. 
Pohoršila si však skoro o 4 procentní body. 
Pokles hodnocení zavinil přesun pozitivního 
hodnocení části klientů se zdravotním posti-
žením ke konkurenčním bankám Fio bance 
či Komerční bance, které si své hodnocení 
udržely či mírně posílily.

I nadále platí, že Česká spořitelna je 
pro osoby se zdravotním postižením velice 
vstřícná. Důkazem této skutečnosti je, že 
většina klientů z řad OZP patří právě mezi 
klienty této banky. Stejně jako v prvním 
čtvrtletí i ve čtvrtletí druhém občané se 
zdravotním postižením oceňují inovativnost 
banky ve vztahu k OZP. Kladně hodnotí, že 
je právě Česká spořitelna průkopníkem no-
vých řešení a opatření vstřícných k osobám 
se zdravotním postižením.

Pavel Skala, člověk se zrakovým postiže-
ním, hodnotí Českou spořitelnu takto: „Vy-
hovují mi bankomaty pro nevidové, kterých 
má Česká spořitelna velké množství. Vybírat 
se nebojím, protože vybírám vždy přímo 
na pobočce, kde se mi pod kontrolou kamer 
a zaměstnanců banky nic nestane. Oceňuji 
také navigační systém pro nevidomé na poboč-
kách této banky.“

Klára Pačesová z tiskového centra České 
spořitelny k umístění banky říká: „Výsledků 
hlasování osob se zdravotním postižením si 
velmi vážíme a vnímáme ho jako ocenění 
našich aktivit, které pro osoby se zdravotním 
postižením děláme.“ 

Fio banka se stala druhou nejvstřícnější 
bankou Handicap Friendly

Fio banka získala druhé nejvyšší hod-
nocení 79 procent a za vedoucí Českou 
spořitelnou tak zaostala o pouhé 2,4 pro-
centa. Banka svým hodnocením předběhla 
Sberbank, která spolu s ní obsadila v prv-
ním čtvrtletí druhé místo.

Hodnoce-
ní Fio banky 
ovlivňovala 
mimo jiné její 
všeobecná po-
pularita a neu-
stálý růst počtu 
klientů, mezi 
nimiž je i určité 
procento osob 
se zdravotním 
postižením. 
Vstřícnost této 
banky sledují 
OZP přede-
vším ve stále se 
rozšiřující síti 
poboček, které 
jsou velmi mo-
derní a pro osoby se zdravotním postižením 
kvalitně přizpůsobené.

Ačkoliv je navíc Fio banka vnímána jako 
nízkonákladová a internetová banka, vybu-
dovala během posledních měsíců poměrně 
širokou síť moderních poboček, které jsou 
k dispozici prakticky v každém okresním 
městě. Tím se Fio banka přiblížila nejen 
osobám se zdravotním postižením, ale 
i všem ostatním klientům.

Komerční banka opět třetí
Komerční banka si mírně vylepšila 

své hodnocení. Získala 77,6 procenta, 
tedy o 0,2 procentního bodu více než 
v prvním čtvrtletí. Banka oslovuje kli-
enty se zdravotním postižením stejným 
způsobem jako konkurenční Česká 
spořitelna. 

Připomeňme, že v průzkumu 
serveru www.vstricnabanka.cz, který 
zkoumal rozsah opatření bank vstříc-
ných k osobám se zdravotním postiže-
ním, se tato banka umístila na pátém 
místě. Je tedy zřejmé, že samy osoby se 
zdravotním postižením hodnotí tuto 
banku lépe.

nové nízkonákladové banky důvěru OZP 
moc nemají

Hodnocení osob se zdravotním posti-
žením ukázalo, že OZP stále nevěří nízko-
nákladovým bankám s výjimkou druhé Fio 
banky. Více než ostatní klienti tak OZP věří 
zavedeným a velkým bankám, které jsou však 
pro tuto skupinu osob zřejmě dostupnější. 

Důvodem není 
jen jejich po-
bočková síť, ale 
také množství 
bankomatů, roz-
sah služeb, které 
klient na poboč-
ce vyřídí, a také 
proškolení per-
sonálu ve vztahu 
k osobám se 
zdravotním 
postižením.

S nízko-
nákladovými 
bankami se tak 
mohou OZP 
setkat převážně 
formou interne-

tového bankovnictví či on-line služeb, které 
však nejsou pro konzervativně založené OZP 
zřejmě nejdůležitější.

Příklad Fio banky však ukazuje, že i níz-
konákladová a nová banka může oslovit tuto 
poměrně konzervativní skupinu lidí. Musí 
jim však umět naslouchat, přijímat jejich 
názory a potřeby a s těmi také pracovat. ❦

OVB nejvstřícnější bankou – 
Handicap Friendly za II. čtvrtletí 2013 
je opět Česká spořitelna

Text: Patrik Nacher
Foto: microstock

Česká spořitelna se stejně 
jako v prvním čtvrtletí stala 
i ve druhém nejvstřícnější bankou 
z pohledu lidí se zdravotním 
postižením. Pohoršila si však 
skoro o 4 procentní body. 
Pokles hodnocení zavinil přesun 
pozitivního hodnocení části klientů 
se zdravotním postižením k Fio 
bance či Komerční bance.
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Hodnocení OVB Vstřícná banka – Handicap Friendly – 
I. a II. čtvrtletí 2013
Banka I. čtvrtletí 2013 [%] II. čtvrtletí 2013 [%]

Česká spořitelna 85 81,4

Fio banka 80 79

Komerční banka 77,4 77,6

Poštovní spořitelna 75 75,8

Sberbank 80 75,2

Air Bank 74,1 72

ČSOB 71,8 70,3

UniCredit Bank 69,5 70,2

mBank 65,8 62

Raiffeisenbank 61,3 61,5

GE Money Bank 55 58,3

Zuno Bank 52,7 52,1

Equa Bank 50,2 44,7

LBBW 41,6 42

Citibank 36 37,5

Práce online tlumočníka znakového 
jazyka je prestižní, žádaná, náročná 
a odpovědná. Zároveň je však veli-
ce pestrá. Umožňuje těm, kteří se jí 
věnují, zvolit si pracovní dobu i počet 
pravidelně odpracovaných hodin. Díky 
moderní technice přitom online tlu-
močník může neslyšícím lidem tlumo-
čit „na dálku“, od počítače. Tato práce 
je tedy vhodná i pro lidi s pohybovým 
postižením, kteří ji mohou vykonávat 
přímo ze svého domova.

Občanské sdružení APPN (Agentura 
pro neslyšící) je neziskovou organiza-
cí, která se zabývá zlepšením postavení 
neslyšících ve společnosti. Věří, že dosta-
tek tlumočníků znakového jazyka povede 
ke zvýšení životní úrovně neslyšících 
a k jejich širšímu zapojení do společnosti. 
Jako jediná organizace v republice posky-
tuje online tlumočnickou službu nonstop, 
jejíž provoz je co do rozsahu (24 hodin 
denně) unikátní i v rámci celé Evropy. 

V čem spočívá online tlumočení? 
Tlumočení online je založeno na možnosti 
přenosu znakového jazyka prostřednictvím 

webkamery a zároveň přenosu mluvené 
řeči prostřednictvím běžného telefonu. 
Tlumočník, slyšící účastník hovoru i nesly-
šící klient se přitom mohou nacházet každý 
na jiném místě. 

V současné době připravujeme rozší-
ření řad tlumočníků o další desítky osob 
a plánujeme vyškolit profesionály, kteří 
z jakéhokoliv důvodu potřebují mít flexi-
bilní pracovní dobu, netrávit čas dojíždě-
ním a pracovat třeba jen pár hodin týdně. 
Kdo se nebojí a má zájem o celoživotní 
vzdělávání, poznávání světa neslyšících 
a pronikání do tajů jejich nádherného 
a jedinečného jazyka, pro toho je profe-
se online tlumočníka znakového jazyka 
správnou volbou. 

Zvolit si profesi tlumočníka znakového 
jazyka chce rozhodnutí – pevné a jedno-
značné. Není to otázka víkendového kurzu, 
ani měsíčního. Stát se opravdu kvalitním 
tlumočníkem vyžaduje poznat kulturu 
a zvyky neslyšících, zvládnout jejich jazyk 
a tlumočnické dovednosti. Tlumočník se 
vzdělává celý život, musí mít všeobecný 
přehled, odborné znalosti, stále rozšiřovat 
svou slovní zásobu o nově vytvořená slova, 
která v každém živém jazyce vznikají, udr-
žovat jasnou mysl a mrštnost rukou a prs-

tů, cvičit paměť, dbát na pevné psychické 
zdraví a cvičit odolnost vůči stresu, umět 
cíleně relaxovat. Není to jen nějaký krok 
stranou, na chvíli, kdy někoho přestala 
bavit dosavadní práce, je to skutečná volba, 
spojení. Jen člověk, který propadne da-
nému jazyku a profesi, s pokorou a úctou 
vykonává toto povolání.

V současné době probíhá pilotní 
projekt v Plzeňském, Královéhradeckém, 
Středočeském a Jihočeském kraji. Spočívá 
ve vyškolení osob s pohybovým han-
dicapem, šanci však mají všichni. Rádi 
poskytneme další informace. V příštím 
roce chystáme rozšíření i do ostatních 
krajů. Rádi zodpovíme zvídavé otázky 
a zprostředkujeme ukázku toho, co práce 
online tlumočníka přesně obnáší. V kur-
zech kombinujeme skupinovou i indivi-
duální výuku, osobní výuku i e-learning. 
Úspěšní absolventi u nás získají pracovní 
uplatnění.

Osvojíte-li si perfektně nádherný zna-
kový jazyk neslyšících, máte šanci pronik-
nout do jejich světa a stát se navždy jeho 
součástí. Profese tlumočníka vás obohatí 
profesionálně, ale i lidsky. ❦

Profese tlumočníka znakového jazyka 
je zodpovědná, krásná a pestrá

Text: Marie Horáková
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Nejvstřícnější bankou – Handicap 
Friendly za třetí čtvrtletí roku 2013 se 
stala již potřetí v řadě Česká spořitelna. 
Od občanů se zdravotním postižením 
získala hodnocení 82,6 procenta. Za ní 
jen mírně zaostala Fio banka, která má 
81,8 procenta, a třetí místo obsadila 
Poštovní spořitelna s 80,5 procenta. 
Poštovní spořitelna tak přeskočila 
Komerční banku, která se umístila v mi-
nulém čtvrtletí na třetím místě. Banky 
z pohledu jejich vstřícnosti k osobám 
se zdravotním postižením hodnotí sami 
tito lidé. 

První klientský rating, kde hodnotí pouze 
osoby se zdravotním postižením

OVB Vstřícná banka – Handicap Fri-
endly je první klientský rating, kde hodnotí 
banky přímo osoby se zdravotním postiže-
ním. K dispozici mají stupnici od 1 do 10, 
představující žebříček 10–100 procent. Hod-
notit mohou buď jednu, či několik bank.

OZP tak nemusí hodnotit pouze banky, 
kde jsou klienty, ale mohou ohodnotit dle 
svých znalostí či pocitu i ostatní peněžní 
ústavy. Nicméně každý z uživatelů musí 
při registraci před samotným hodnocením 
označit banku či banky, v nichž je klientem. 
Lze tak pozorovat rozdíly hodnocení mezi 
klienty vlastní banky a mezi hodnocením 
klientů, kteří banku hodnotí zvenčí.

Česká spořitelna hodnocení kraluje, 
i když jen těsně

Česká spořitelna i ve třetím čtvrtletí roku 
2013 obsadila první místo s hodnocením 
82,6 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí si 
polepšila o 1,2 procentního bodu. Za lepším 
hodnocením banky nestojí dle komentářů 
osob se zdravotním postižením pouze sa-
motné kroky vůči této skupině obyvatel, ale 
také mediální viditelnost a inovativnost ban-
ky, která přišla během třetího čtvrtletí na trh 
s novými produkty, jež mohou využívat 
i osoby se zdravotním postižením. OZP také 
oceňují přehlednost a kvalitu internetového 
bankovnictví Servis24. Příznivě hodnocena 
je i možnost hradit prostřednictvím inter-
netového bankovnictví České spořitelny tzv. 
ifaktury některých dodavatelů a služeb, což 
osobám se zdravotním postižením umožňu-
je pohodlně a bezpečně platit faktury, které 

jim chodí přímo 
do prostředí 
internetového 
bankovnictví.

O skuteč-
nosti, že Česká 
spořitelna věnu-
je této skupině 
osob velkou 
pozornost, 
svědčí i fakt, že 
lidé se zdravot-
ním postižením 
sledují pozitivní 
vývoj vstříc-
nosti ze strany 
zaměstnanců 
banky, kteří po-
zorně a ochot-
ně přistupují 
s nadstandardní 
péčí k OZP.

Základem pozitivního hodnocení České 
spořitelny je stále nejlepší dosažitelnost této 
banky a množství jejích bankomatů. Tuto 
skutečnost vnímají OZP velmi pozitivně. 
OZP také Českou spořitelnu znají jako 
banku, která je průkopníkem ve službách 
pro OZP, například díky bankomatům pro 
nevidomé. Udržení pozitivního hodnocení 
tak banka může dosáhnout novými projekty 
určenými přímo pro OZP nebo i samotnou 
aktivitou v rozvoji běžných produktů, které 
OZP mohou rovněž využívat.

Nevelké rozdíly v hodnocení České 
spořitelny a bank, které ji následují, však 
znamenají, že i Česká spořitelna musí být 
v oblasti služeb a podpory osob se zdravot-
ním postižením stále aktivní a nesmí usnout 
na vavřínech.

Fio banka dohání Českou spořitelnu
Fio banka je už poněkolikáté v řadě 

druhá. Získala však velmi slušné hodnocení 
81,8 procenta, a za Českou spořitelnou tak 
zaostala jen minimálně. Je favoritem nejen 
hodnocení OVB Vstřícná banka samotného 
(stala se Nejvstřícnější bankou za rok 2012), 
ale také hodnocení vztahujícího se k osobám 
se zdravotním postižením.

Zlepšující se hodnocení banky velmi 
souvisí s rozšiřováním pobočkové i ban-
komatové sítě, kdy banka téměř v každém 
čtvrtletí otvírá několik nových poboček, což 
je zejména pro seniory a osoby se zdravot-

ním postižením 
velmi příznivý 
krok. Tyto 
osoby totiž vy-
užívají poboček 
bank stále velmi 
často. 

Stejně tak 
je velmi dobře 
hodnoceno 
i internetové 
bankovnictví 
a možnost vše 
vyřídit pří-
mo od svého 
počítače, což 
využívají ve vel-
ké míře lidé 
s pohybovým 
postižením. 
Banka navíc 

působí stejně jako na většinovou populaci 
i na OZP velmi dynamicky, moderně a má 
dobrou image, která působí na všechny 
skupiny obyvatel.

Poštovní spořitelna poprvé na medailové 
pozici

Třetí v pořadí se ve třetím čtvrtletí ocitla 
Poštovní spořitelna, která obdržela hodno-
cení 80,5 procenta. Nahradila tak Komerční 
banku, která se posunula na čtvrté místo. 
Poštovní spořitelna začíná stále více těžit při 
svém hodnocení z velkého rozsahu svých 
poboček, které má umístěny na klasických 
poštách. 

Banka je současně v posledních měsí-
cích více vidět i díky dalšímu rozvoji svých 
produktů se značkou ERA, kdy po delší době 
útlumu začíná banka opět více propagovat 
tento svůj brand.

Petr Majer hodnotí ve svém komentáři 
banku takto: „Poštovka je pro mě velmi do-
sažitelnou 
bankou. 
Poštu 
využívat 
musím a při 
té příleži-
tosti mám 
možnost 
vyřídit si 
i své finance 
přímo 
na pobočce 

OVB Nejvstřícnější bankou – Handicap 
Friendly za III. čtvrtletí 2013 
se potřetí v řadě stala Česká spořitelna

Text: Patrik Nacher

Česká spořitelna obsadila 
i ve třetím čtvrtletí roku 2013 první 
místo. Za lepším hodnocením 
banky nestojí dle komentářů 
osob se zdravotním postižením 
pouze samotné kroky vůči této 
skupině obyvatel, ale také 
mediální viditelnost a inovativnost 
banky, která přišla během třetího 
čtvrtletí na trh s novými produkty, 
jež mohou využívat i osoby se 
zdravotním postižením.
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Webové odkazy

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-posti-

zenim--2437.html

http://mojepoplatky.cz/ovb-nejvstricnejsi-banka---handicap-friendly---prvni-hodnoceni-bank-ze-strany-osob-se-zdravotnim-postize-

nim--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-ban-

ky-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/

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-posti-

zenim--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/
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Odkazy zveřejnění 
výsledků 

Vstřícné banky 
v tuzemských médiích 

v roce 2013
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Rok 2010
rok 2010 je prvním rokem působení tohoto unikátního a jedinečného projektu hodnocení bank vstřícná banka na tuzemské me-

diální 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 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

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

Zpráva o činnosti projektu Vstřícná banka
v letech 2010, 2011, 2012 a 2013
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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_sezna-

m=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: 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

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

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 Vstřícná banka. Projekt se upevňoval, rozšiřoval povědomí o své činnosti, na-

vazoval 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 neregistro-

vaným uživatelům a to velmi komfortním, rychlým a spolehlivým způsobem. Tím také došlo k výraznějšímu nárůstu návštěvnosti samotných 

stránek projektu Vstřícná banka.

• Dalším projektem, který v roce 2011 začal působit byl vzdělávací program 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 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-ban-

kou-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
Ačkoliv rok 2012 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 2012 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.
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Důležité také je, že zprávu o Nejvstřícnější bance za roku 2012 vydala všechna významná a velká média a servery, což se v minulosti ne-

stalo.

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

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-20120212.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-2012-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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Rok 2013 – mediální výstupy

 http://finance.idnes.cz/nejvstricnejsi-banka-roku-2012-diz-/bank.aspx?c=A130212_165831_bank_zuk

 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Nejvstricnejsi-bankou-za-rok-2013-se-stala-Fio-banka-302535

 http://www.bankovnipoplatky.com/vstricna-banka-bankovni-poplatky-ii-ctvrtleti-2013-20520

 http://zpravy.aktualne.cz/finance/ktera-banka-je-nejvstricnejsi-zebricek-za-cely-rok/r~79d4a7068e2711e3a5c4002590604f2e/

 http://zpravy.kurzy.cz/353574-ovb-vstricna-banka-ceska-sporitelna-se-o-klienty-ozp-stara/

 http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-opet-fio_297198.html#.U2iVEvl_uSo

 http://www.finance.cz/zpravy/finance/410650-nejvstricnejsi-bankou-v-cr-byla-loni-opet-fio-banka/

 http://www.ctusi.info/ekonomika/vseobecne/388/vstricna_banka_z_pohledu_poplatku_za_4_ctvrtleti_2013/

 http://www.mojepoplatky.cz/ovb-nejvstricnejsi-bankou---handicap-friendly-za-i-ctvrtleti-2013-se-stala--ceska-sporitelna-1596.html

 http://www.tipmag.cz/fio-banka-hlasi-300-000-klientu

 http://www.lidemezilidmi.cz/well-being/nejvstricnejsi-bankou-handicap-friendly-za-rok-2013-se-stala-ceska-sporitelna

http://www.bankovnipoplatky.com/oceneni-nejvstricnejsi-banka-roku-ziskala-uz-potreti-fio-banka-idnes-cz

 http://www.bankovnipoplatky.com/ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-ii-ctvrtleti-2013-se-poprve-stala-air-bank-20490

 http://www.investujeme.cz/nejvstricnejsi-banka/tagy/

 http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/nejvstricnejsi-bankou-roku-2013-je-ceska-sporitelna/

 http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-za-ii-ctvrtleti-2013-se-poprve-stala-air-bank-20130806.html

 http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ktera-banka-je-nejvstricnejsi-nove-vysledky-ankety/r~b762792238a511e3807b0025900fea04/

 http://www.novinky.cz/komercni-clanky/327027-fio-banka-se-stala-potreti-nejvstricnejsi-bankou-roku.html

 http://zpravy.kurzy.cz/357682-ovb-nejvstricnejsi-bankou-za-iii-ctvrtleti-2013-se-stala-air-bank/

 https://www.czech-ba.cz/cs/ktera-banka-je-nejvstricnejsi-zebricek-za-cely-rok

 http://article.wn.com/view/2014/04/10/Ceska_sporitelna_se_stala_Nejvstricnejsi_bankou_Handicap_Fri/

 http://www.inspo.cz/ceska-sporitelna-spustila-ve-26-pobockach-sluzbu-pro-obsluhu-neslysicich-klientu-simultanni-online

 http://www.invarena.cz/?p=15666

 http://www.ceskatelevize.cz:8008/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/213411058020212/obsah/244488-nejvstricnejsi-banka-roku-

-je-fio-banka/

 http://www.cianews.cz/tiskove-zpravy-press/nejvstricnejsi-bankou-se-stala-poprve-velka-banka-625981/

 http://www.seznam.name/rss-clanek-10640257/2014-02-07/oceneni-nejvstricnejsi-banka-roku-ziskala-uz-potreti-fio-banka.html

 http://www.hypoteka-uver.cz/news/ktera-banka-je-nejvstricnejsi-zebricek-za-cely-rok/

 http://www.denikinsider.cz/novy-zebricek-odhaluje-ktera-banka-je-nejvstricnejsi/

 https://twitter.com/FIO_banka/status/408270969560924160

 http://www.politicke-listy.cz/?clanek=203885-nejvstricnejsi-bankou-za-rok-2013-se-stala--fio-banka.html

http://finance.idnes.cz/nejvstricnejsi-banka-2013-0st-/bank.aspx?c=A140206_112738_bank_zuk

http://www.investujeme.cz/ceska-sporitelna-se-stala-nejvstricnejsi-bankou-undefined-handicap-friendly-za-rok-2013-nove-spustila-

-sluzbu-simultanniho-online-prepisu-pro-neslysici-klienty/

 http://www.euro-media.cz/aktuality-kapital/548-nejvstricnejsi-banka-handicap-friendly

 http://www.financnizapisnik.cz/2013/05/nejvstricnejsi-bankou-je-fio-banka/

 http://www.skontakt.cz/sportal/content/inet/sportal/cs/news_ie_1907.xml

 Odkazy banky
 http://www.fio.cz/spolecnost-fio/media/aktuality/141846-fio-banka-je-nejvstricnejsi-bankou-4-q-2013

 http://www.fio.cz/spolecnost-fio/media/tiskove-zpravy/142182-fio-banka-se-stala-potreti-nejvstricnejsi-bankou-roku

 https://www.gemoney.cz/o-nas/oceneni

 http://media.mbank.eu/cs/pr/240273/mbank-je-v-ankete-o-nejvstricnejsi-banku-roku-2012-stribrna

tiskové zprávy 
v roce 2013

vyrocnizprava_OVB_2013.indd   72 29.05.14   20:39



73

tiskové zprávy

tiskové zprávy 
v roce 2013

vyrocnizprava_OVB_2013.indd   73 29.05.14   20:40



74

tiskové zprávy

17. 12. 2012

OVb nejvstřícnější banka - handicap Friendly
- první hodnocení bank ze strany osob se zdravotním postižením

ovB nejvstřícnější banka jako první uživatelský klientský rating tuzemských bank rozšiřuje od konce roku 
2012 své hodnocení bank pro osoby se zdravotním postižením. ozp tak získají unikátní možnost ohodno-
tit tuzemské banky z hlediska potřeb, problémů a pohledu této skupiny osob.

Jste osoba se zdravotním postižením, máte problémy s dostupností své banky v okolí vašeho bydliště, nebo nejste spokojeni s dostupností 

a zaměřením bankovních služeb své banky? Není vůči vám vaše banka vstřícná? Už nyní můžete své bance dát vysvědčení a upozornit ji na 

své problémy. Banku mohou osoby se zdravotním postižením ohodnotit nejen číselnou formou (1 - nejhorší, 10 - nejlepší), ale také formou 

komentáře a diskusního příspěvku.

Hodnocení	bank	ze	strany	osob	se	zdravotním	postižením

Osoby se zdravotním postižením mohou na stránkách www.vstricnabanka.cz hodnotit banky ze svého subjektivního pohledu a to na zá-

kladě doporučených kritérií. Aplikace pro hodnocení je jednoduchá a srozumitelná. Uživatel OZP ohodnotí každou či jen některé z bank 

číselně, případně i slovně, následně využije velmi stručného registračního formuláře na konci stránky s hodnocením. Hodnotit může každá 

OZP jednou za čtvrtletí.

25. 1. 2013

OVb nejvstřícnější bankou za IV. čtvrtletí se stala uniCredit bank

nejvstřícnější bankou za Iv. čtvrtletí roku 2012 se stala uniCredit Bank, jež získala nejvyšší hodnocení: 
70,89 procent. Druhé nejlepší hodnocení v tomhle čtvrtletí dostala Fio banka se 70,68 procenty a třetí nej-
lepší hodnocení zaznamenala mBank s 70,39 procenty. čtvrté místo s 69,75 procenty má Komerční banka 
a páté s 67,97 procenty Equa bank.

Banky to už nemají tak jednoduché jako dřív. Nejen díky složité ekonomické a hospodářské situaci ve světě se nároky lidí zvyšují. Zrno 

se odděluje od plev a na bitevním poli zůstávají jen ti nejlepší. Stejně tak v našem ratingu Vstřícná banka jsou požadavky veřejnosti i po-

rotců stále vyšší. Není se tedy čemu divit, že celkové hodnocení bylo velmi těsné. Všechny tři vítězné banky se od sebe v hodnocených 

procentech lišily nepatrně. UniCredit Bank bojovala o první místo se stálicí Fio bankou. Se svými 70,89 procenty zvítězila o pouhých 0,21 

procentního bodu. Fio banka se zase o druhé místo rvala se svým nejčastějším rivalem mBank. Jejich rozdíl v procentuálním hodnocení 

činí jen 0,29 procentního bodu.

„Je dobře vidět, jak tento klientský rating reaguje přesně na změny v jednotlivých čtvrtletích, takže v posledních třech kvartálech zvítězily, 

byť těsně, tři různé banky. Hodnocení tak odpovídá aktivitám jednotlivých bank v průběhu roku, čehož by se nedosáhlo, kdyby se hodnotilo 

jednou ročně. Jsme proto velmi zvědavi, která z hodnocených bank dosáhne na titul Nejvstřícnější banka roku 2012“, konstatuje k aktuál-

ním výsledkům tisková mluvčí OVB Allfinanz Jaroslava Matoušková.

UniCredit	je	opět	nejlepší

UniCredit Bank tento těsný boj zaslouženě vyhrála. V posledním čtvrtletí roku 2012 byla skutečně aktivní. Přišla s mnoha novinkami. Jako 

jednu z hlavních inovací můžeme zmínit konto pro děti do 15 let. Reagovala na aktuální nešťastnou situaci stále se zvyšující ceny za naftu 

a ve spolupráci se sítí čerpacích stanic Agip nabídla novou co-brandovanou kreditní kartu. Klienti banky mohou s jejím využitím čerpat 

pohonné hmoty levněji a to až o dvě koruny za litr. Také byla činná i v jiných soutěžích. Obdržela cenu Award for Excellence 2012 časopisu 

Euromoney jako nejlepší bankovní dům ve střední a východní Evropě v oblasti platebního styku a řízení hotovosti. Stala se tak světovou 

jedničkou, pokud jde o „expertízu odvětví a znalostí“, „technickou podporu a poradenství“, a „kompatibilitu se systémy svých klientů“.
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Odborníci zvolili OVb nejvstřícnější banku roku 2012,
je jí Česká spořitelna

v projektu klientského ratingu vstřícná banka se u odborné poroty za rok 2012 stala vítězem česká spo-
řitelna. Druhou nejvstřícnější bankou byla porotou určena Komerční banka a třetí uniCredit Bank.

Česká spořitelna získala od porotců nejvyšší hodnocení a se svými 71,39 body se tak podle odborníků stala Nejvstřícnější bankou roku 

2012. Odborníky určenou druhou Nejvstřícnější bankou je se svými 70,61 body Komerční banka a těsně za ní, se svými 69,57 body, si stojí 

UniCredit Bank.

Odborná porota je nejdůležitějším článkem hodnocení se sílou hlasu 58 procent. Vedle poroty hodnotí banky také server www.bankovni-

poplatky.com s váhou hlasu 25 procent a registrovaná a neregistrovaná veřejnost s váhou hlasu 17 procent. Připomínáme, že celkovým 

vítězem a tedy Nejvstřícnější bankou roku 2012 se stala Fio banka, následovaná mBank a Air Bank.

Česká	spořitelna	je	podle	odborníků	vítěz

Česká spořitelna se v průměrném součtu všech čtvrtletí umístila u poroty se 71,39 body na prvním místě. Zajímavé je, že se tato banka 

u odborníků v prvním čtvrtletí roku 2010 umístila až na místě čtvrtém. Získala 66,17 bodů. První místo měla Komerční banka, druhé místo 

Fio banka a třetí UniCredit Bank. Ve druhém čtvrtletí roku 2012 nastal zlom. Česká spořitelna byla odborníky ohodnocena krásnými 72,56 

body a získala první místo. Druhá byla UniCredit Bank a třetí Komerční banka. Ve třetím čtvrtletí získala Česká spořitelna u odborníků nej-

vyšší hodnocení vůbec. Měla 76,11 bodů. Druhé místo měla Komerční banka a třetí UniCredit Bank. V posledním čtvrtletí roku 2012 se 

u porotců první umístila Komerční banka, druhá byla se 70,7 body Česká spořitelna a třetí opět UniCredit Bank.

Čt vysílá v létě reprízy, poplatky ale platit musíme

Téměř každá rodina vlastnící či užívající televizor je povinna hradit tzv. koncesionářský poplatek za 
užívání televize ve výši 135 korun měsíčně. pokud svou povinnost nedodrží, následují tvrdé kontroly, po-
kuty až 10 tisíc korun, nesmlouvavé vymáhání a exekuce. Co se stane, když svou povinnost řádně neplní 
česká televize? nestane se nic.

Česká televize z koncesionářských poplatků žije a jedná se tak o její základní příjem. Dodejme, že rozpočet ČT tvořený z drtivé části právě 

příjmy z poplatků činí ročně více než 5 miliard korun. Tento příjem má ČT zajištěný bez ohledu na kvalitu a rozsah vysílání či jeho objektivnost. 

Občané si tak mají dle odůvodnění povinnosti hradit veřejnou službu, tedy zejména kvalitní zpravodajství, publicistiku či dokumentaristiku.

Ponechme nyní stranou kvalitu vysílání, což je či může být subjektivní pohled. Zaměřme se na rozsah vysílání. Je zcela jasné, že televize má 

nárok na úhradu poplatku od každé domácnosti po celý rok ve stejné výši. Za tento velmi jistý příjem má také televize odvádět každý měsíc 

stejný rozsah práce a vysílání. Ve skutečnosti však tomu tak není.

Mgr. Miroslav Zeman
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2. 2. 2013

OVb nejvstřícnější bankou za celý rok 2012 se stala
Fio banka

v rámci klientského ratingu vstřícná banka se nejvstřícnější bankou za celý rok 2012 stává Fio ban-
ka. Druhé nejlepší celkové hodnocení si obhájila mBank, třetí je air Bank. za těmito bankami následují 
uniCredit Bank a Equa bank.

Se svými 72,78 body získala Fio banka opět nejvyšší hodnocení a stala se tak Nejvstřícnější bankou roku 2012. mBank obdržela 68,88 

bodů a těsně za ní, se svými 68,69 body, si stojí Air Bank. UniCredit Bank získala 67,87 bodů a Equa bank 67,45 bodů.

Fio	banka	je	absolutní	vítěz

V prvním čtvrtletí byla Fio banka obodována nejvyšším počtem bodů za celý rok 2012 a to 76,36 body. Získala tak jednoznačně první místo. 

Titul Nejvstřícnější banky si obhájila i ve druhém čtvrtletí se 74,24 body. V třetím čtvrtletí však polevila. Získala pouhých 69,82 bodů a uvol-

nila první místo mBance. Ta obdržela 70,79 bodů. Ve čtvrtém čtvrtletí získala první místo UniCredit Bank, měla 70,89 bodů. Fio banka tak 

se svými 70,68 bodu byla znovu těsně druhá. V celkovém průměru všech čtyř čtvrtletí se však Fio banka opět vrací na přední příčky a se 

72,78 body se stává Nejvstřícnější bankou roku 2012.

Není nic nového, že Fio banka boduje nejen díky své stabilitě a průbojnosti, ale hlavně pro svoji vstřícnost a poměrně širokou nabídku služeb 

a produktů. Ty jsou buď s nulovými, příp. s velmi nízkými poplatky. Příkladem je aktuální nabídka služby Fio API Bankovnictví, jež slouží pro 

automatické zpracování výpisů a pohybů na účtu. Službu ocení zejména podnikatelé a právnické osoby. Pochopitelně je zcela zdarma. 

Také na App Store zpřístupnila novou verzi aplikace pro telefony s operačním systémem iOS, správu platebních karet tak nově umožňuje 

i Smartbanking pro iPhone.

23. 4. 2013

OVb nejvstřícnější bankou za I. čtvrtletí 2013 se stala
uniCredit bank

nejvstřícnější bankou za čtvrtletí roku 2013 se stala uniCredit Bank. Tato banka získala nejvyšší hodno-
cení 72,71 procent. za vedoucí uniCredit Bank se umístila překvapivě Komerční banka, která zaostala 
o necelé tři procentní body a získala 69,95 procent. Třetí nejlepší hodnocení zaznamenala jen s těsným 
odstupem Fio banka s 69,27 procenty. čtvrté místo obsadila gE Money Bank se 68,66 procenty.

UniCredit	Bank

UniCredit Bank na první místo poskočila z třetího místa v posledním čtvrtletí loňského roku. Hodnocení se této bance zlepšilo o více než 3 

procentní body, což jí stačilo na první místo za první čtvrtletí. Na zlepšení jejího hodnocení mělo vliv především hodnocení odborné poroty 

a hodnocení veřejnosti.

Pozitivně se na hodnocení této banky promítly novinky, které banka ve III. čtvrtletí představila. mBank tak po vzoru svých větších konku-

rentů začala poskytovat svým klientům k běžným i podnikatelským účtům novou bezkontaktní platební kartu pro rychlé placení částek do 

500 korun. Dokázala také zvýšit počet svých klientů na 400 000. Banka navíc získala další pozitivní hodnocení v soutěžích, kdy ji například 

Odborný časopis Global Finance ocenil jako nejlepší internetovou banku v České republice. Velmi vstřícným krokem banky bylo také zapo-

jení veřejnosti do marketingové a reklamní kampaně formou herních prvků. Šanci dala banka v září všem svým klientům, kteří mohli nahrát 

svoji fotografii přes internet. Předvýběr pro profesionální casting provedla veřejnost hlasováním. Aktivní práce banky s jejími klienty se tak 

projevuje na pozitivnějším obrazu banky u veřejnosti.
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24. 4. 2013

OVb nejvstřícnější bankou za I. čtvrtletí 2013 se stala
Komerční banka

nejvstřícnější bankou za čtvrtletí roku 2013 se stala Komerční banka. Tato banka získala nejvyšší hod-
nocení 70,21 procent. za vedoucí Komerční bankou se umístila Fio banka, která si uchovala svou pozici 
z předchozího čtvrtletí a získala 69,27 procenta. Třetí nejlepší hodnocení zaznamenala jen s těsným 
odstupem uniCredit Bank s 68,95 procenty. vstřícná banka také poprvé vyhlašuje ovB nejvstřícnější 
banku Handicap Friendly, kterou se stala česká spořitelna s 85 procenty.

Komerční	banka	zaznamenala	rekordní	úspěch

Komerční banka poskočila oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku ze čtvrtého na první místo. Její hodnocení se zlepšilo oproti předchozí-

mu čtvrtletí o 0,46 procentního bodu. Oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku se však jedná již o růst o celé 2 procentní body. Je tedy zřejmé, 

že její zlepšení vychází z dlouhodobého ratingu této banky, která své hodnocení posiluje již více než rok. Teprve nyní se však umístila tato 

banka na nejvyšší příčce a získala tak jako první z největších bank v ČR titul OVB Nejvstřícnější banka pro I. čtvrtletí roku 2013.

Za povšimnutí stojí zejména zvýšení hodnocení této banky v kategorii poplatků a přehlednosti sazebníků. Jako jedna z mála bank dokázala 

tato velká banka zvýšit své hodnocení o 0,12 procentního bodu. Vyšší nárůst hodnocení zaznamenala tato banka u odborné poroty, kde se 

její hodnocení zlepšilo o 2,31 procentního bodu.

Hana Fojtová, produktová analytička společnosti OVB Allfinanz, a.s. komentuje kroky banky takto: „Nový Program KB Rodina umožňuje 

získat při splnění podmínek slevu za vedení účtu. Dříve byl program v podstatě jen pro manžele, nyní se mohou zapojit i další členové rodiny. 

Společně plní podmínky Programu a všichni pak na svých účtech získávají dosaženou slevu za vedení účtu. Je to vlastně ocenění klientů 

za využívání služeb banky. Čím více jich mají, tím vyšší je sleva. Program doplňuje koncept Moje odměny.“

22. 5. 2013

OVb nejvstřícnější bankou – handicap Friendly za I. čtvrtletí 2013 se 
stala Česká spořitelna

nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za první čtvrtletí roku 2013 se stala česká spořitelna. Tato 
banka získala nejvyšší hodnocení 85 procent. za vedoucí českou spořitelnou se umístila Sberbank a Fio 
banka, které shodně obdrželi hodnocení 80 procent. Třetí místo pak obsadila Komerční banka se 77,4 
procenty. Banky z pohledu jejich vstřícnosti k osobám se zdravotním postižením hodnotí samy tyto oso-
by. výsledky hodnocení tak ukazují vstřícnost bank v očích lidí se zdravotním postižením.

Česká	spořitelna	je	vůči	OZP	nejvstřícnější

Česká spořitelna se umístila v historicky prvním hodnocení Vstřícná banka - Handicap Friendly na prvním místě a získala suverénně nejvyšší 

hodnocení 85 procent. Na první místo tak banku vyneslo 287 osob se zdravotním postižením, které využili možnosti ohodnotit tuzemské 

banky z hlediska jejich vstřícnosti ke skupině občanů se zdravotním postižením.

Česká spořitelna se umístila jako nejlepší ve většině hypotetických kategoriích hodnocení, tedy v přístupnosti a dostupnosti svých poboček 

a bankomatů (bezbariérové přístupy, dostupnost poboček, jejich dohledatelnost apod.), dále v rozsahu produktů přizpůsobených osobám 

se zdravotním postižením, ve vybavenosti poboček pro potřeby OZP, nebo v úpravě a uživatelskému komfortu obslužnosti internetových 

stránek a internetového bankovnictví.

Své hodnocení odůvodňuje Karel Hřivna, s pohybovým onemocněním takto. „Ještě se mi nestalo, že bych se nemohl sám, svými silami do 

pobočky banky dostat. Vždy jsem snadno našel možnost, jak banku navštívit. Vždy přitom dostane přednost a nemusím čekat ve frontě. 

S úctou vůči nízkonákladovým bankám, které jsou možná levnější, ale nejsou pro nás vhodné, konstatuji, že lidé jako já potřebují osobní 

vyřízení a osobní kontakt s lidmi, kteří zpravují jejich finance a to Česká spořitelna a její zaměstnanci plně splňují a za to jim díky.“
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22. 5. 2013

Informace: Vstřícná banka

v prvním čtvrtletí se vaše banka česká spořitelna stala nejvstřícnější bankou vůči osobám se zdravot-
ním postižením, kteří českou spořitelnu také nejlépe hodnotí. česká spořitelna tak získala od osob se 
zdravotním postižením hodnocení 85 procent. zeptali jsme se zástupce české spořitelny jak hodnotí 
tento výsledek a co pro ozp do budoucna připravují.

1) Česká spořitelna se stala na základě hlasování osob se zdravotním postižením nejvstřícnější bankou vůči této skupině osob. Je nejvyšší 

umístění v této kategorii pro Vás překvapením? A jak si přízeň osob se zdravotním postižením vysvětlujete?

Výsledku hlasování si velmi vážíme a vnímáme ho jako ocenění našich aktivit, které pro osoby se zdravotním postižením děláme.

Každý klient je pro nás velmi důležitý. Respektujeme, že každý má svoje individuální potřeby, a proto se snažíme zdravotně postiženým 

klientům vyjít vstříc tak, aby mohli naše služby pohodlně využívat. Na vstřícném přístupu k lidem se zdravotním postižením pracujeme 

dlouhodobě a systematicky. Spolupracujeme s několika organizacemi, které se zabývají podporou specifických potřeb této skupiny našich 

spoluobčanů.

Společně s Českým červeným křížem školíme své zaměstnance v pobočkách ve správném přístupu ke klientům se zdravotním postižením, 

k seniorům a také v oblasti první pomoci. Do konce roku 2013 chceme proškolit až 800 zaměstnanců. Rovněž spolupracujeme s Pražskou 

organizací vozíčkářů (POV), která mapuje naše pobočky a bankomaty z hlediska bezbariérovosti. Na základě jejich doporučení místa při-

způsobujeme občanům na vozíku nebo i rodičům s dětskými kočárky. V současné době máme 383 bezbariérových poboček po celé ČR, 

což je více než polovina všech našich obchodních míst. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) zase vytipovala 

další desítky lokalit, které jsou vhodné pro umístění audio modulů, které usnadňují obsluhu bankomatu slabozrakým a nevidomým klientům. 

Dnes již máme 136 takto upravených bankomatů. Lidé s handicapem, kteří nemohou obsluhovat bankomat, také vyberou hotovost zdarma 

v našich pobočkách. Osoby se zhoršeným zrakem si mohou v pobočce zapůjčit brýle.

2) I dle našeho průzkumu bank jsme vyhodnotili Českou spořitelnu jako banku, která věnuje osobám se zdravotním postižením největší 

pozornost. Co do budoucna připravujete za novinky vztahující se ke zlepšení dostupnosti a služeb pro OZP?

Nadále pokračujeme v odstraňování všech bariér tak, abychom se stali vstřícnější bankou a přátelským místem nejen pro lidi s handicapem. 

Společně s POV budeme tedy dále pokračovat v mapování přístupnosti našich poboček a bankomatů, trvá i naše spolupráce se SONS 

a také školení našich zaměstnanců v rámci projektu Přátelská místa s ČČK.

Právě projekt Přátelská místa pro nás má v současné době vysokou prioritu, protože se domníváme, že pro lidi s handicapem je často 

mnohem důležitější samotný přístup zaměstnanců než odpovídající technické vybavení poboček a bankomatů. Dovednost komunikace 

s lidmi s různým druhem znevýhodnění, znalost jejich specifik a schopnost jim poskytnout kvalitní první pomoc jsou nenahraditelné. Podle 

informací od ČČK jsme první finanční instituce, která se do projektu Přátelská místa zapojila a vzdělávání pracovníků poboček se tak věnuje 

soustavně.

3) Mají pro Vás výsledky této resp. obdobných průzkumů a anket zpětnou vazbu, díky které můžete zjistit, jak jste ve své snaze úspěšní, 

resp. v čem svoji práci vůči OZP zlepšit, či kde naopak máte rezervy? Jakým způsobem vymýšlíte či upravujete své služby pro OZP? Je 

tato skupina osob předmětem strategických a významných rozhodnutí vedení banky?

Ano, výsledky takovýchto průzkumů představují cenný zdroj informací a hodnotnou zpětnou vazbu, která ukazuje, jakým směrem bychom 

se měli do budoucna vydat a co v přístupu ke zdravotně postiženým, kteří jsou pro nás důležitou cílovou skupinou, ještě vylepšit.

vyrocnizprava_OVB_2013.indd   78 29.05.14   20:40



79

tiskové zprávy

11. 6. 2013

Odborníci zvolili OVb nejvstřícnější banku za I. čtvrtletí
roku 2013 je jí Česká spořitelna

v projektu klientského ratingu vstřícná banka se u odborné poroty za I. čtvrtletí roku 2013 stala vítězem 
česká spořitelna. Druhou nejvstřícnější bankou byla porotou určena Komerční banka a třetí gE Money 
Bank.

Česká spořitelna získala od porotců nejvyšší hodnocení a se svými 74,2 body se tak podle odborníků stala Nejvstřícnější bankou I. čtvrtletí 

roku 2013. Odborníky určenou druhou Nejvstřícnější bankou je se svými 74,1 body Komerční banka a za ní, se svými 69,2 body, si stojí 

GE Money Bank.

Odborná porota je nejdůležitějším článkem hodnocení se sílou hlasu 58 procent. Vedle poroty hodnotí banky také server www.bankovni-

poplatky.com s váhou hlasu 25 procent a registrovaná a neregistrovaná veřejnost s váhou hlasu 17 procent. Připomínáme, že celkovým 

vítězem a tedy Nejvstřícnější bankou I. čtvrtletí roku 2013 se stala Komerční banka, následovaná Fio bankou a UniCredit Bank.

Česká	spořitelna	je	podle	odborníků	vítěz

Česká spořitelna se umístila na základě hodnocení odborné poroty se 74,2 body na prvním místě. Téměř stejné hodnocení získala se svými 

74,1 body i Komerční banka, která se také i díky lepší poplatkové politice stala poprvé Nejvstřícnější bankou I. čtvrtletí roku 2013.

Česká spořitelna je stálicí hodnocení odborníků už od roku 2010. Porotci na této bance hodnotí pozitivně její dostupnost, inovativnost 

a velký rozsah služeb. Současně se jedná o velmi stabilní banku, která výsledky svého hospodaření a zisku překoná i svou matku Erste 

Bank v Rakousku.

11. 6. 2013

nejlevnější bankou se v I. čtvrtletí roku 2013 stala Fio banka

v rámci klientského ratingu vstřícná banka se v I. čtvrtletí roku 2013 podle serveru www.bankovnipo-
platky.com stává nejlevnější bankou – Fio banka. Byla ohodnocena na 86,3 procenta. Se svými vstříc-
nými poplatky a s 85 procenty za ní následuje mBank. Třetí příčku si s 83,8 % vybojovala jedna z nej-
novějších bank – Equa bank. Další dvě nové banky se však nenechaly zahanbit. čtvrté místo s 81,3 % 
obsadila zuno a páté místo s 80 % air Bank.

Fio	banka	je	nejen	levná,	ale	i	aktivní

Fio banka se už od svého nástupu na trh zařadila z hlediska poplatků mezi nejlevnější banky a od té doby střídavě či společně s mBank, 

zaujímá první místo v hodnocení výše poplatků a přehlednosti sazebníků. Od konce roku 2012 však Fio banka pozici nejlevnější banky drží 

stabilně každé čtvrtletí.

Důvodem nejlepšího hodnocení banky v oblasti poplatků je skutečnost, že banka poskytuje základní bankovní služby bez poplatků, ale 

současně nabízí širší rozsah služeb a produktů než konkurenční mBank, či další nové nízkonákladové banky na trhu, tedy Air Bank, Zuno 

Bank a Equa Bank.

Patrik Nacher, majitel serveru bankovnipoplatky.com hodnotí sazebník banky takto: „Sazebník banky patří i nadále k těm přehlednějším, kdy 

všechno najdete v jednom dokumentu, který je aktuálně na šesti stranách. Pro někoho může působit rušivě oceňování poplatků i v jiných 

měnách než jenom v korunách (euro, dolary), ale pro jiné klienty to může být vítaná přidaná hodnota. V sazebníku také najdeme na relativně 

malém prostoru množství hvězdiček a pomocných vysvětlení.“
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14. 6. 2012

nejlevnější bankou se v I. čtvrtletí roku 2013 stala Fio banka

v rámci klientského ratingu vstřícná banka se v I. čtvrtletí roku 2013 podle serveru www.bankovnipoplat-
ky.com stává nejlevnější bankou – Fio banka. Byla ohodnocena na 86,3 procenta. Se svými vstřícnými 
poplatky a s 85 procenty za ní následuje mBank. Třetí příčku si s 83,8 % vybojovala jedna z nejnovějších 
bank – Equa bank. Další dvě nové banky se však nenechaly zahanbit. čtvrté místo s 81,3 % obsadila zuno 
a páté místo s 80 % airBank.

Fio	banka	je	nejen	levná,	ale	i	aktivní

Fio banka se už od svého nástupu na trh zařadila z hlediska poplatků mezi nejlevnější banky a od té doby střídavě či společně s mBank, 

zaujímá první místo v hodnocení výše poplatků a přehlednosti sazebníků. Od konce roku 2012 však Fio banka pozici nejlevnější banky drží 

stabilně každé čtvrtletí.

Důvodem nejlepšího hodnocení banky v oblasti poplatků je skutečnost, že banka poskytuje základní bankovní služby bez poplatků, ale 

současně nabízí širší rozsah služeb a produktů než konkurenční mBank, či další nové nízkonákladové banky na trhu, tedy AirBank, Zuno 

Bank a Equa Bank.

Patrik Nacher, majitel serveru bankovnipoplatky.com hodnotí sazebník banky takto: „Sazebník banky patří i nadále k těm přehlednějším, kdy 

všechno najdete v jednom dokumentu, který je aktuálně na šesti stranách. Pro někoho může působit rušivě oceňování poplatků i v jiných 

měnách než jenom v korunách (euro, dolary), ale pro jiné klienty to může být vítaná přidaná hodnota. V sazebníku také najdeme na relativně 

malém prostoru množství hvězdiček a pomocných vysvětlení. Hodnocení neměníme.

8. 7. 2013

průzkum Vstřícná banka:
nejvíce bankomatů má Čs, nejvíce poboček poštovní spořitelna

Dle průzkumu vstřícná banka má k červenci 2013 nejvíce bankomatů v české republice česká spořitel-
na. 1496 bankomatů zajistilo této bance první pozici mezi konkurenčními bankami. nejvíce „poboček“ 
má poštovní spořitelna, která má pobočku téměř na každé poště.

Počet bankomatů a poboček je výrazným indikátorem dostupnosti banky pro klienty. Zejména u tradičních, velkých bank je rozvoj banko-

matové a pobočkové sítě velmi důležitým prostředkem pro udržení stabilní pozice na bankovním trhu. Velká část klientů stále řeší vyřizování 

svých potřeb na pobočkách. Typickou skupinou, která existenci poboček využívá, jsou staří lidé a lidé s nízkým vzděláním.

Dalším faktorem je, že některé služby ani jinak než na pobočce nelze vyřídit. Takovými službami s vyšší přidanou hodnotou jsou hypoteční 

úvěry, podnikatelské úvěry, nyní aktuálně i penzijní pojištění, kde je třeba podpisy smluv či doložení dalších podkladů pro rozhodnutí v dané 

věci.

Právě dobrá dostupnost banky a jejího bankomatu je pro mnoho lidí podstatná otázka pro rozhodování o své bance. I touto skutečností si 

lze vysvětlit stálou oblibu velkých bank, které se vyznačují i vyššími poplatky. Na druhou stranu velká pobočková a bankomatová síť něco 

stojí a lidé jsou ochotni uhradit vyšší cenu za dostupnost své banky.
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30. 7. 2013

OVb nejvstřícnější bankou za II. čtvrtletí 2013 se poprvé stala
air bank

nejvstřícnější bankou za druhé čtvrtletí roku 2013 se stala poprvé air Bank. Tato banka získala nejvyšší 
hodnocení 73,37 procent. za vedoucí air Bank se umístila Fio banka, která si oproti předchozímu čtvrt-
letí výrazně polepšila a získala 73,1 procenta. Třetí nejlepší hodnocení zaznamenala Komerční banka 
s 69,92 procenty.

Air	Bank	se	stala	poprvé	ve	své	historii	nejvstřícnější	bankou

Air Bank si proti minulému čtvrtletí výrazně polepšila - získala o téměř 6 procentních bodů více. Za výrazným úspěchem této velmi mladé 

banky je hodnocení poroty, která dala této bance nejlepší hodnocení. Velmi dobře hodnocena byla také poplatková politika této banky, kdy 

se v této kategorii umístila na třetím místě.

Za poměrně výrazným zlepšením hodnocení stála především opatření směřující k přístupnosti banky široké veřejnosti. Banka už v minulosti 

byla velmi dobře hodnocena za svou poplatkovou politiku, za univerzální přístup ke klientům či za inovativnost. Problémem však zůstávala 

přístupnost a dostupnost banky široké škále klientů. Právě tento handicap banka překonává nejen otevíráním nových poboček a rozšiřová-

ním sítě svých bankomatů, ale především možnosti využít poboček a obchodních míst sázkové společnosti Sazka pro výběr hotovosti, kdy 

se výrazně zvýší dostupnost banky i pro klienty, kteří neholdují internetovému či mobilnímu bankovnictví. Úkolem banky je už jen své klienty 

naučit využívat tohoto velmi dobrého nástroje.

21. 8. 2013

OVb nejvstřícnější bankou –
handicap Friendly za II. čtvrtletí 2013 je opět
Česká spořitelna

nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za druhé čtvrtletí roku 2013 se stala, stejně jako ve čtvrtletí 
předchozím česká spořitelna. Tato banka získala za druhé čtvrtletí od občanů se zdravotním postižením 
hodnocení 81,4 procent. Druhé nejlepší hodnocení obdržela Fio banka, která získala 79 procenta. Třetí 
místo pak obsadila, stejně jako v předchozím čtvrtletí Komerční banka se 77,6 procenty. Banky z pohle-
du jejich vstřícnosti k osobám se zdravotním postižením hodnotí samy tyto osoby. výsledky hodnocení 
tak ukazují vstřícnost bank v očích lidí se zdravotním postižením.

Česká	spořitelna	je	stále	nejvstřícnější

Česká spořitelna se stejně jako v prvním čtvrtletí stala i ve druhém čtvrtletí Česká spořitelna. Její hodnocení však kleslo o 4 procentní body. 

Pokles hodnocení zavinil přesun pozitivního hodnocení části klientů se zdravotním postižením ke konkurenčním bankám Fio bance či Ko-

merční bance, které si své hodnocení udržely či mírně posílily.

I nadále platí, že Česká spořitelna je pro osoby se zdravotním postižením velice vstřícná. Důkazem této skutečnosti je, že většina klientů 

OZP je právě klienty této banky. Stejně jako v prvním čtvrtletí, i ve čtvrtletí druhém občané se zdravotním postižením oceňují inovativnost 

banky ve vztahu k OZP. OZP oceňují, že je právě Česká spořitelna průkopníkem nových řešení a opatření vstřícná k osobám se zdravotním 

postižením.
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10. 9. 2013

supervýsledky: nejvstřícnější bankou od roku 2010 je Fio banka

nejvstřícnější bankou od roku 2010, tedy za poslední tři roky se stala Fio banka. vyplývá to z pravidel-
ných čtvrtletních výsledků hodnocení projektu prvního klientského ratingu bank vstřícná banka. průměr 
hodnocení za poslední tři roky činil u Fio banky 70,15 procentního bodu. S velkým náskokem tak Fio 
banka předběhla druhou v pořadí gE Money Bank, která získala průměrné hodnocení 66,03 procentního 
bodu. Třetí v pořadí je raiffeisenbank se 63,54 procentního bodu. naopak nejnižší hodnocení získala 
Citibank s pouhými 48,82 procentního bodu.

Fio banka je tak nejúspěšnější a nejlépe hodnocenou bankou v historii prvního klientského ratingu Vstřícná banka, který na tuzemské scéně 

působí již od roku 2010. Od počátku roku 2010 představil projekt více než 14 čtvrtletních hodnocení a tři hodnocení výroční.

Fio	banka	je	nejvstřícnější	bankou	za	poslední	tři	roky

Fio banka je tak bankou, která je od svého vstupu na trh v průměru nejlépe hodnocena odbornou jedenáctičlennou porotou odborníků, 

serverem bankovní poplatky i samotnou veřejností. Fio banka také jako jediná banka překonala průměrné hodnocení vyšší než 70 procent-

ních bodů. Banka byla a je pozitivně hodnocena především tím, že dokáže udržovat rovnováhu mezi charakterem nízkonákladové banky 

a banky střední s kompletní nabídkou bankovních služeb. Banka se navíc velmi rychle rozvíjí a to jak z pohledu množství poboček a ban-

komatů, tak i z pohledu nových, unikátních a zároveň cenově dostupných služeb.

Připomeňme, že Fio banka vstoupila na trh ve třetím čtvrtletí roku 2010 a znamenala velké oživení konkurence na tuzemském bankovním 

trhu.

GE	Money	Bank	a	Raiffeisenbank	na	druhém	a	třetím	místě

Velice zajímavý je boj o další místa v pořadí, která obsadila druhá GE Money Bank s průměrným hodnocením 66,03 procentního bodu 

a Raiffeisenbank, která získala 63,54 procentního bodu. Obě banky se stali minimálně jednou za poslední tři roky Nejvstřícnější bankou. 

Obě banky jsou také poměrně progresivní a inovativní středně velké banky.

Průměrná hodnocení za poslední tři roku ukazují, že rozdíly mezi hodnocenými bankami jsou velmi malé. Mezi třetím a sedmém místě činí 

rozdíl hodnocení pouhá 0,79 procentního bodu.

Nové	banky	Air	bank,	Zuno	bank	a	Equa	bank	nebyly	hodnoceny

Nové banky, které vstoupily na trh na začátku roku 2012, nebyly do hodnocení zahrnuty z důvodu, že působí jako banky méně než polo-

vinu hodnocené doby. Nicméně kdyby se jejich výsledky započítávaly, umístily by se tyto banky velmi vysoko. Pro představu činí průměrné 

hodnocení nejúspěšnější nové banky Air Bank od roku 2012 do současnosti solidních 69,29 procentního bodu a hodnocení Equa Bank 

dosahuje 67,08 procentního bodu. Pokud by byly tyto banky hodnoceny umístily by se na druhém, a třetím místě.

Na	opačném	konci	žebříčku	je	Citibank

Nejhůře hodnocenou bankou za poslední tři roky je Citibank s průměrným hodnocením 48,82 procentního bodu. Tato banka se umisťovala 

na konci žebříčku opakovaně. Důvodem není malá kvalita banky či jejích produktů, ale především menší známost značky a zaměření spíše 

na služby pro omezenou skupinu bankovních klientů (kromě nabídky kreditních karet kterou banka nabízí retailovým klientům).

Vstřícná	banka	je	nejkomplexnější	a	nejpřesnější	hodnocení	bank

První klientský rating bank Vstřícná banka je konzervativní hodnocení, které sleduje vývoj aktivity a vstřícnosti bank v průběhu čtvrtletních 

period. Každé opatření banky má tak v hodnocení svou váhu a každý zajímavý či inovativní produkt se na hodnocení může projevit.

Nejen klienti samotní, ale i banky mají díky hodnocení poměrně podrobnou zpětnou vazbu toho, co dělají správně, nebo co naopak pozitiv-

ně vnímáno není. O důvěryhodnosti hodnocení svědčí mimo jiné i indexy vývoje vstřícnosti bank, které jsou velmi konzervativní, navazují na 

sebe a i rozdíl v hodnocení bank je z pohledu stobodové procentní škály minimální a pohybuje se většinou od 60% do 70%.
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24.9.2013

Česká spořitelna buduje banku bez bariér

česká spořitelna se jako první banka v česku plošně zapojila do projektu „přátelská místa“. Spolu s čes-
kým červeným křížem školí zaměstnance ve správném přístupu k lidem se zdravotním handicapem či 
k seniorům.

Dojít posledních třicet metrů k recepci v budově centrály České spořitelny na Budějovickém náměstí na Praze 4 trvalo Jiřímu Škorvagovi, 

náměstkovi generálního ředitele banky, a dalším vybraným zaměstnancům téměř sedm minut. Šli přitom známou cestou, kterou do práce 

míří již několik let a jejíž zdolání jim běžně zabere pouze desítky vteřin.

Na závěrečném úseku cesty „zpomalil“ vybrané zaměstnance koncem června experiment. Do budovy museli trefit „naslepo“. Na očích měli 

stínítka, která jim znemožnila jakoukoliv zrakovou orientaci. Naopak vybaveni byli bílými slepeckými holemi.

Zárukou úspěchu nebyla ani orientace po hlasu ostatních podobně handicapovaných kolegů. „Nemáte jistotu, že skupina nejde špatným 

směrem,“ přiznala Helena Matuszná, tisková mluvčí banky, která se experimentu také účastnila. Matuszná dorazila k recepci jako první.

I ona však v jinak důvěrně známém prostředí zápolila se ztíženou orientací.

„Nepříjemné bylo zejména vcházet do vestibulu dveřmi na fotobuňku. Při pomalém pohybu jsem nevěděla, jestli mohu do dveří ještě vstou-

pit, anebo jestli se již začnou zavírat,“ popsala Helena Matuszná. Školení, jehož ukázky se v létě zúčastnili i někteří manažeři banky, pořádá 

Česká spořitelna pravidelně.

Zaměstnanci banky se učí být nápomocni lidem s různými formami zdravotního postižení. Během jednoho roku banka plánuje vyškolit ve 

spolupráci s Českým červeným křížem šest stovek svých zaměstnanců.

16. 10. 2013

OVb nejvstřícnější bankou za III. čtvrtletí 2013 se stala
air bank

nejvstřícnější bankou za třetí čtvrtletí roku 2013 se již po druhé v řadě stala air Bank. Tato banka získala 
nejvyšší hodnocení 72,75 procent. za vedoucí air Bank se umístila Fio banka, která si oproti předchozí-
mu čtvrtletí trochu pohoršila a získala 71,57 procenta. Třetí nejlepší hodnocení zaznamenala uniCredit 
Bank s 70,03 procenty.

Banky si v celkovém průměru oproti prvnímu čtvrtletí mírně pohoršily. Air bank mírně snížila své hodnocení, což jí ovšem stačilo na obhájení 

prvního místa. Fio banka, která se stala nejvstřícnější bankou za rok 2012, zůstala již po třetí za sebou na druhém místě. UniCredit Bank 

pak na třetím místě nahradila Komerční banku.

V	jakých	produktech	a	krocích	banky	bodovaly?

Air Bank ve třetím čtvrtletí bodovala především spuštěním výhodného převedení půjčky, kterou také banka propaguje ve svých reklamních 

spotech. Pochvalu si také zasloužila spuštění mobilní aplikace pro Android a vylepšení verzí pro iPhone. Stále také doznívá novinka výběru 

hotovosti na terminálech Sazky. Fio banka bodovala v oblasti poplatků. V hodnocení se projevila modernizace a zlepšení sazebníku banky, 

který provedla právě ve třetím čtvrtletí. To je pro klienty banky jednoznačně pozitivní informace. Body získala i za zprovoznění aplikace pro 

investování na mobilní telefony. Banka se také stala bankovním inovátorem za zprovoznění bezkontaktní karty zdarma.

U třetí v pořadí UniCredit Bank bylo ocenění zlepšení bezpečnosti on-line transakcí pomocí 3D Secure. Pochválena byla banka i za nízké 

úrokové sazby u svých hypoték.
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6. 11. 2013

OVb nejvstřícnější bankou - handicap Friendly
za III. čtvrtletí 2013 se potřetí v řadě stala
Česká spořitelna

nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za třetí čtvrtletí roku 2013 se stala již potřetí v řadě česká 
spořitelna. Tato banka získala za třetí čtvrtletí od občanů se zdravotním postižením hodnocení 82,6 
procent. za vedoucí českou spořitelnou jen mírně zaostala Fio banka, která získala 81,8 procenta. Třetí 
místo pak obsadila poštovní spořitelna s 80,5 procenty. poštovní spořitelna tak přeskočila Komerční 
banku, která se umístila v minulém čtvrtletí na třetím místě. Banky z pohledu jejich vstřícnosti k osobám 
se zdravotním postižením hodnotí sami tito lidé.

První	klientský	rating,	kde	hodnotí	pouze	osoby	se	zdravotním	postižením

Vstřícná banka - Handicap Friendly je první klientský rating, kde hodnotí banky přímo osoby se zdravotním postižením. Tyto osoby mohou 

ohodnotit banky na stupnici od 1 do 10, představující žebříček 10-100 procent. Hodnotit mohou buď jednu, či několik bank.

OZP tak nemusí hodnotit pouze banky, jejímiž jsou klienty, ale mohou ohodnotit dle svých znalostí či pocitu i banky ostatní. Nicméně každý 

z uživatelů musí při registraci před samotným hodnocením označit banku či banky v níž jsou klienty. Lze tak pozorovat rozdíly hodnocení 

mezi klienty vlastní banky a mezi hodnocením klientů, kteří banku hodnotí zvenčí.

Česká	spořitelna	hodnocení	kraluje,	i	když	jen	těsně

Česká spořitelna i ve třetím čtvrtletí roku 2013 obsadila první místo s hodnocením 82,6 procentního bodu. Proti předchozímu čtvrtletí si 

polepšila o 1,2 procentního bodu. Za zvýšením hodnocení banky nestojí dle komentárů osob se zdravotním postižením pouze samotné 

kroky banky vůči této skupiny obyvatel, ale také mediální viditelnost a inovativnost banky, která přišla během třetího čtvrtletí na trh s novými 

produkty, které mohou využívat i osoby se zdravotním postižením. OZP také oceňují přehlednost a kvalitu internetového bankovnictví této 

banky servis24. Oceňována je také možnost hradit prostřednictvím internetového bankovnictví České spořitelny faktury tzv. ifaktury někte-

rých dodavatelů a služeb, což osobám se zdravotním postižením umožňuje pohodlně a bezpečně hradit své faktury, které jim chodí přímo 

do prostředí internetového bankovnictví.
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14. 11. 2013

Odborníci zvolili OVb nejvstřícnější banku za III. čtvrtletí
roku 2013 a je jí ge Money bank

v projektu klientského ratingu vstřícná banka se u odborné poroty za III. čtvrtletí roku 2013 stala vítě-
zem gE Money Bank. Druhou nejvstřícnější bankou byla porotou určena česká spořitelna a třetí Ko-
merční banka.

GE Money Bank získala od porotců nejvyšší hodnocení a se svými 73,72 body se tak podle odborníků stala Nejvstřícnější bankou III. 

čtvrtletí roku 2013. Odborníky určenou druhou Nejvstřícnější bankou je se svými 71,67 body Česká spořitelna a za ní, se 70,89 body, stojí 

Komerční banka. Odborná porota je nejdůležitějším článkem hodnocení se sílou hlasu 58 procent. Vedle poroty hodnotí banky také server 

www.bankovnipoplatky.com s váhou hlasu 25 procent a registrovaná a neregistrovaná veřejnost s váhou hlasu 17 procent. Připomínáme, 

že celkovým vítězem a tedy Nejvstřícnější bankou III. čtvrtletí roku 2013 se stala Air Bank, následovaná Fio bankou a UniCredit Bank. 

V odborné porotě figurují osobnosti jako Otakar Schlossberger, vysokoškolský učitel a první finanční arbitr, Petr Kučera, reaktor finančního 

serveru Aktualne.cz, Bedřich Danda, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor finančního serveru Mesec.cz, 

Jan Klička redaktor serveru Denik.cz a další.

GE	Money	Bank	je	podle	odborníků	vítěz,	nahradila	Českou	spořitelnu

GE Money Bank se umístila na základě hodnocení odborné poroty se 73,72 body na prvním místě. Tato banka je porotci hodnocena tra-

dičně velmi vstřícně. Porotci na této bance hodnotili pozitivně především její aktivitu a inovativnost, které v průběhu třetího čtvrtletí banka 

prokázala. Banka je pozitivně hodnocena v podstatě už od počátku tohoto roku. Banka započala své hodnocení s 69,2 body a třetím 

místem. Ve druhém čtvrtletí pak hodnocení banky mírně kleslo na 67,9 bodu a čtvrté místo, aby ve třetím čtvrtletí vzrostlo její hodnocení 

na 73,72 bodu a první místo.

3. 12. 2013

nejvstřícnější bankou z hlediska poplatkové politiky se ve III. čtvrt-
letí roku 2013 stala Fio banka

v rámci klientského ratingu vstřícná banka se ve III. čtvrtletí roku 2013 podle serveru www.bankovni-
poplatky.com stává nejvstřícnější bankou – Fio banka. Byla ohodnocena na 87,5 procentního bodu. Se 
svými vstřícnými poplatky a s 86,3 procentními body za ní následuje mBank. Třetí příčku si s 85 procent-
ními body vybojovala jedna z nejnovějších bank – Equa Bank. Další dvě nové banky se však nenechaly 
zahanbit. čtvrté místo s 83,8 procentního bodu obsadila air Bank a páté místo s 81,3 procentního bodu 
získala zuno Bank.

Hodnocení výše poplatků a přehlednosti sazebníků je jedním z pilířů celkového hodnocení klientského ratingu Vstřícná banka. Server www.

bankovnipoplatky.com hodnotí banky s použitím nejen vlastního šetření a průzkumu (například Kalkulátor bankovních poplatků), ale také 

s použitím dalších zdrojů jako například Q Report společnosti Scott & Rose.

Fio	banka	své	hodnocení	dlouhodobě	posiluje

Fio banka získala za III. čtvrtletí hodnocení 87,5 procentního bodu, což je za celou dobu existence prvního klientského ratingu Vstřícná ban-

ka rekordní hodnocení. Oproti předchozímu čtvrtletí posílila Fio své hodnocení o 0,12 procentního bodu. Fio banka navíc zvyšuje průběžné 

své hodnocení od svého vstupu na trh. Ještě ve třetím čtvrtletí roku 2010 obdržela banka hodnocení 83,8 procentního bodu.
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hodnota medializace Vstřícná banka 
za rok 2013 činila 3 680 230 Kč.
Veškerá hodnota medializace výsledků hodnocení a značky Vstřícná banka vychází výhradně ze zveřejnění tiskových zpráv, ser-

visních podkladů a dalších informací o projektu Vstřícná banka ze strany médií a novinářů. Vstřícná banka tak není propagována 

prostřednictvím komerční reklamy či jiné placené inzerce. Jedná se tak o medializaci, která je přímo určena zájmem novinářů a kon-

krétních médií o výstupy hodnocení banka Vstřícná banka a zájme veřejnosti o informace, které projekt přináší.
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rozhovor

Zeptali jsme se zástupce předsedy 
Národní rady zdravotně postižených 
NRZP, pana Václava Krásy na výsled-
ky prvního ratingu bank ze strany osob 
se zdravotním postižením Nejvstřícněj-
ší banka - Handicap Friendly

Dnes byly vyhlášeny výsledky ra-
tingu bank osob se zdravotním 
postižením nejvstřícnější banka - 
Handicap Friendly. připomeneme, 
že česká spořitelna získala za celý 
rok průměrné hodnocení 81,88 

procenta, před Fio bankou s 80,03 procenta a Komerční ban-
kou se 77,45 procenta. Jak hodnotíte tyto výsledky?
Prvenství České spořitelny jsem trošku očekával, protože má nejví-
ce poboček a ze své zkušenosti vím, že velké množství poboček je 
přístupných pro osoby se zdravotním postižením. Spíše mě překva-
pilo druhé místo Fio banky, která není ještě tak známá.

Lidé se zdravotním postižením preferují ve svých hodnoceních 
dostupnost banky, její velikost a známost před kritérii jako jsou 
cena produktů či výše poplatků. čím je dle vašeho názoru ten-
to náhled ozp způsoben?
Myslím si, že preferování známosti banky a její dostupnosti před 
cenou produktů a výší poplatků není specifické pouze pro osoby se 
zdravotním postižením, ale je to převažující kritérium větší části po-
pulace. Je to o tom, že jsme většinou konzervativní, neradi měníme 
jakékoliv věci, protože každá změna přináší určité obtíže. Budu li 
upřímný, sám se také tak chovám.

Jaké produkty či služby bank byste označil ze svého pohledu 
pro ozp jako nejdůležitější a nejvstřícnější? Můžete prosím se-
stavit žebříček alespoň pěti položek, které jsou pro ozp nej-
využitelnější?
Nedokážu sestavit žebříček bankovních služeb. Pro lidi se zdravot-
ním postižením je nepochybně důležité, že mohou provádět platby 
telefonicky či prostřednictvím internetu, a tudíž nemusí tak často 
navštěvovat banky. Mohou si z domu sami kontrolovat stav účtu 
a podobně.

vnímáte stále jako velký problém bezbariérovou přístupnost či 
nepřístupnost bankovních poboček? a jaký posun banky při 
řešení tohoto problému v posledních letech dosáhly?
Bariérovost prostředí bankovních poboček samozřejmě lidé se 
zdravotním postižením vnímají, protože se pro ně takové pobočky 
stávají často nedostupné. V posledních více jak 10 letech je zřetelný 
trend zpřístupňování bankovních poboček. Všechny nové pobočky 
jsou již bezbariérové a bez problémů přístupné.

Máte nějaké poznatky či ohlasy ze strany osob se zdravotním 
postižením jak oceňují či využívají možnost hodnocení bank ze 
svého pohledu a z pohledu svých potřeb? Máte stejné poznat-
ky či ohlasy ze strany samotných bank? (tiskové zprávy umís-
tění v hodnocení - například česká spořitelna)
Nemohu říci, že bych měl nějaké ohlasy ze strany osob se zdra-
votním postižením, jak využívají hodnocení bank z pohledu svých 
potřeb. Tito lidé mají mnoho jiných a zásadnějších problémů. V této 
skupině občanů je velké procento lidí, kteří mají nedostatek peněz, 
a tudíž i bankovní služby využívají v menší míře nežli většina popu-
lace.

Děkuji za rozhovor.
Miroslav Zeman

www.vstricnabanka.cz

Václav Krása: 
prvenství České spořitelny jsem očekával
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Nejvstřícnější bankou za II. čtvrtletí roku 2013 se stala Air Bank. 
Tato banka prý neusíná na vavřínech a připravuje pro své klien-
ty další novinky a vylepšení svých současných služeb. Na otázky 
redakce serveru www.vstricnabanka.cz odpovídal Jakub Petřina, 
marketingový ředitel Air Bank.

Co říkáte na první vítězství v ratingu ovB vstřícné banky, kdy 
se air Bank stala ovB nejvstřícnější bankou za II. čtvrtletí roku 
2013?
Už od našeho startu jsme začali u klientů zjišťovat, co se jim u nás 
nejvíce líbí i co jim naopak chybí. Na základě toho jsme letos v dub-
nu přišli s balíkem hned několika novinek. Začali jsme například 
úročit běžný účet stejně jako spořicí, snížili jsme či úplně zrušili 
některé poplatky a také jsme spustili novou službu výběrů peněz 
u Sazky. To je podle mého názoru hlavní důvod, proč jsme toto 
ocenění získali. A jsme samozřejmě rádi, že si těchto vstřícných 
kroků porota soutěže všimla.

air Bank, stejně jako dalším mladým bankám na trhu roste str-
mě počet klientů. Jaký produkt dle vašeho názoru je pro vaše 
klienty největším tahákem či vlajkovou lodí a jak důležité jsou 
pro vás umístnění v soutěžích či anketách hodnotící banky 
a jejich produkty?
Letos se nám daří růst ještě rychleji než loni. Už nyní k nám přišlo 
více nových klientů, než za celý loňský rok. Největší zájem je o náš 
běžný účet, kterých letos otevíráme čtyřikrát více než loni. Zhru-
ba pětina klientů spolu s otevřením běžného účtu rovnou zažádá 
i o kompletní převedení účtu s využitím kodexu mobility. Daří se 
však i naší půjčce, přestože jsme s ním přišli teprve na konci loň-
ského roku.
Soutěže a ankety sledujeme a jsou-li objektivní, považujeme je za 
zajímavou zpětnou vazbu. Mnohem více nám však záleží na ná-
zorech samotných klientů, jejichž podněty sbíráme a pracujeme 
s nimi. Od klientů například víme i to, že se obvykle nerozhodují po-
dle výsledků soutěží či anket, ale na základě pozitivního doporučení 
od někoho blízkého nebo přímo vlastní zkušenosti.

Důvodem tak velkého nárůstu no-
vých klientů můžou být i vtipné 
a originální reklamní spoty. Chys-
táte i do budoucnosti další pokra-
čování současného stylu reklamní 
kampaně? nebo uvažujete o něja-
ké změně?
Na naši reklamní kampaň máme od 
klientů i odborníků velmi pozitivní 
zpětnou vazbu. Jako celek pova-
žujeme naši komunikační strategii 
za úspěšnou a proto zatím o žádné 
změně neuvažujeme. Budeme však 
nadále přizpůsobovat obsah kampaně novým produktům a služ-
bám, jako jsme to dělali doteď.

Hodnocení ovB vstřícná banka je o novinkách, aktivitě banky, 
její vstřícnosti a komunikaci. Co připravujete pro konec toho-
to roku za novinky, které by mohly pomoci mimo jiné pomoci 
bance udržet současné vrcholné umístění v ratingu?
Po velkém balíku dubnových novinek a nedávno spuštěném re-
financování či mobilní aplikace se nyní zaměřujeme hlavně na 
drobná vylepšení. Na první čtvrtletí příštího roku pak připravujeme 
novou službu, která klientům umožní konsolidovat více půjček do-
hromady. Chystáme také vylepšení běžného účtu pro rodiny, které 
přinese více možnosti při nastavování pravidel pro disponenty. Vý-
hledově plánujeme speciální balík úprav, který bude vytvořen z nej-
častějších námětů přímo od našich klientů. Přání našich klientů tak 
hrají v našem dalším vývoji i nadále obrovskou roli.

Děkuji za rozhovor.
Miroslav Zeman

www.vstricnabanka.cz

jakub petřina, ředitel marketingu air bank: 
Záleží nám na názorech klientů
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Nejvstřícnější banka za rok 2012 Fio 
banka neusíná na vavřínech a připra-
vuje pro své klienty mnoho novinek. 
Banka chce i nadále výrazně růst 
a zvyšovat kvalitu svých služeb. Na 
otázky redakce serveru www.vstric-
nabanka.cz odpovídal pan Ján Fra-
nek, mluvčí Fio banky.

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-ban-
ka-2614.html?
I když to zní možná jako klišé, jsme za něj opravdu vděční. Jsme 
rádi, že klienti vnímají pozitivně naši poplatkovou politiku, kvalitu slu-
žeb 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 do-
sáhla, včetně našeho, je i rekordní nárůst nových klientů. Do 
března Fio banka dosáhla na hranici čtvrt miliónu klientů. oče-
kávali jste to nebo to i pro samotnou Fio banku bylo překva-
pením?
V tomto roce opět padají všechny předchozí rekordy, za první tři 
měsíce jsme získali téměř 30 tisíc nových klientů. Samozřejmě dlou-
hodobě vnímáme zvyšující se zájem o naše služby, nicméně jeho 
intenzita nás překvapila – samozřejmě velmi příjemně

Důvodem tak velkého nárůstu nových klientů můžou být i vtip-
né 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 po-
zitivně 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 novi-
nek. Mezi ty hlavní patří vlastní platební karty, nové internetové 
bankovnictví, podnikatelský účet bez poplatků, příp. jednotné 
pDF výpisy pro účetní. Která 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 tam-
též aktivovat a především si zvolit vlastní PIN. Dále nové karty po-
skytují okamžitý přehled o provedených on-line transakcích a mož-
nost 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 bezkon-
taktních karet ještě zvýšilo.
Pozitivní ohlas však měly i další kroky ke zlepšení nabídky nebo zvý-
šení dostupnosti služeb jako zvýhodnění hypotéky při refinancování, 
spuštění API Bankovnictví pro automatické zpracování bankovních 
informací určeného zejména podnikatelům nebo rozšíření poboč-
kové 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 Smart-
broker. Dále připravujeme zjednodušení smluvní dokumentace či 
vylepšení procesu otevření účtu on-line.

Děkuji za rozhovor.

Miroslav Zeman
www.vstricnabanka.cz

OVb nejvstřícnější banka za rok 2012 Fio: 
Vítězství nás motivuje k dalšímu rozvoji
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Zeptali jsme se zástupce Nejvstřícnější banky za celý rok 2013, kte-
rou se stala Fio banka pana Jana Fránka, tiskového mluvčího Fio 
banky.

gratulujeme vám k nejlepšímu umístění vaší banky za celý rok 
2013. připomeneme, že Fio banka získala za celý rok průměr-
né hodnocení 72,41 procenta, před air Bank s 71,96 procenta 
a uniCredit Bank se 68,87 procenta. Jak jste spokojeni se svým 
umístěním?
Děkujeme, máme samozřejmě velkou radost. I když získaná ocenění 
nejsou pro nás hlavním měřítkem úspěchu, považujeme je za velmi 
důležitou zpětnou vazbu. Konkurence je na českém bankovním trhu 
velká a my jsme rádi, že se v ní dokážeme prosadit – měřeno růstem 
počtu klientů i oceněními odrážejícími vnímání banky veřejností.

v hodnocení Klientského ratingu nejvstřícnější banka se Fio 
banka umístila už po třetí od roku 2010. v čem vidíte důvod tak-
to stabilního velmi pozitivního hodnocení v hodnocení poroty, 
bankovních poplatků a veřejnosti?
Jdeme stále svou cestou - držíme stabilní strategii nulových poplat-
ků za běžné bankovní služby, stále rozvíjíme naše služby a tím se 
snažíme získat přízeň klientů. To je podle nás klíč k úspěchu.

Jaké kroky a produkty či novinky přispěly dle vašeho názoru 
k nejlepšímu umístění v hodnocení v loňském roce? případně 
jakých kroků a či novinek si nejvíce ceníte?
Novinek bylo mnoho. Klienti uvítali další zpřístupnění moderních 
technologií (bezkontaktní karty zdarma, OR kódy ve Smartbankin-
gu, zcela nová verze Smartbankingu pro Windows Phone, aplikace 
Fio API Plus) i kroky směrem k větší vstřícnosti, jako bylo zjednodu-
šení smluvní dokumentace k účtům na 1 list A4, zavedení možnosti 
zakládat účty on-line s doručením dokumentace kurýrem nebo vol-
ba vlastního čísla účtu.

Kdo je největším konkurentem vaší banky? Jsou to další nízko-
nákladové banky typu air Bank, která se umístila hned na dru-
hém místě? nebo jsou to největší banky, které na trhu působí?
Ostatní nízkonákladové banky jsou nám blízké svou nabídkou, oslo-
vujeme podobné klienty, naším společným zdrojem klientů jsou však 
právě největší banky. My máme oproti ostatním nízkonákladovým 
bankám výhodu spojení nulových poplatků s relativně širokou sítí 
poboček, ale celkově jsme s nimi v určitém slova smyslu na jedné 
lodi - snažíme se lidem říci, že kvalitní bankovní služby nemusí být 
drahé. Jsme rádi, že na čele žebříčku Vstřícné banky je s námi další 
představitel „nové vlny“.

Díváme se i do budoucna. Může-
te sdělit co pro své nebo poten-
cionální klienty v roce 2014, resp. 
v roce 2015 banka připravuje? po-
kud nemůžete být přímo konkrétní, 
tak jakým směrem s jakou strategií 
se chce banka v budoucnu vydat?
Letos pokračujeme ve vysokém 
tempu uvádění novinek na trh - od 
začátku roku jsme zlevnili hypotéky 
a spustili zcela nové americké hypo-
téky, rozšířili portfolio platebních ka-
ret o karty Visa, dali možnost žádat 
o karty přes internetbanking i pro firmy a klientovy blízké a zavedli 
SEPA platby. Momentálně jsme ve finální fázi testování výhodných 
cizoměnových plateb v devíti nových měnách, v nichž rovněž pove-
deme účty (samozřejmě zdarma).
Významným tématem pro letošek i dále je rozšíření nabídky úvěrů 
pro spotřebitele, nyní pracujeme například na nových kontokoren-
tech, které bychom nabídli i zcela novým klientům. V tomto roce 
spustíme také nový internetbanking a samozřejmě nezapomínáme 
na investory, kterým při aktivním obchodování nabídneme lepší kur-
zy než dosud.
Jako poslední v pořadí, ale nikoliv významem můžeme zmínit ex-
panzi na Slovensku, která znamená rozšíření tamní pobočkové sítě 
do podzimu na 10 obchodních míst, rozšíření nabídky produktů 
i distribuce a následnou podzimní kampaň pro posílení známosti 
značky a akvizici nových klientů.

Budete i nadále sledovat klientský rating nejvstřícnější banka?
Ano, jak jsme již řekli, je to pro nás důležitý barometr vnímání banky 
veřejností.

Děkuji za rozhovor.

Miroslav Zeman
www.vstricnabanka.cz

jan Fránek: 
Fio banka drží strategii nulových poplatků
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Zeptali jsme se zástupce Nejvstřícněj-
ší banky, dle hodnocení odborné po-
roty za celý rok 2013, kterou se stala 
Česká spořitelna:

gratulujeme vám k nejlepšímu 
umístění vaší banky, dle hodnocení 
odborné poroty za celý rok 2013. 
připomeneme, že česká spořitel-
na získala za celý rok průměrné 
hodnocení 73,38 procenta, před 
Komerční bankou s 71,48 procen-
ta a gE Money Bank se 70,71 pro-
centa. Jak jste spokojeni se svým 
umístěním?
Moc nás těší, že nás odborná po-

rota vyhodnotila v roce 2013 jako nejvstřícnější banku. To, že nás 
oceňuje za inovace, které přinášejí větší komfort pro klienty, nám 
potvrzuje, že jdeme v oblasti zlepšování kvality služeb a klientské 
zkušenosti správným směrem. Porota ve svém hodnocení zmiňo-
vala inovace a novinky, které vycházejí z přání našich klientů. Za 
zmínku stojí určitě zavedení volby hodnoty bankovek (volba nomi-
nálu) při výběru z bankomatů, zavedení bezkontaktních nálepek 
pro placení v obchodech, letní akce na výběr valut bez poplatků, 
zavedení iÚčtu, který je alternativou, jak mít většinu standardních 
bankovních služeb zdarma. Celý rok se pak nesl ve znamení zjedno-
dušování našeho ceníku produktů a služeb a v příznivých úrokových 
sazbách hypotečních úvěrů. Moderní vzhled internetového bankov-
nictví a zavedení nových produktů jako je E-faktura navíc potvrzuje, 
že Česká spořitelna je přes svoji dlouhodobou tradici také moderní 
bankou nabízející inovativní bankovní produkty a služby. Naprostou 
jedničkou mezi bankami jsme pak ve společenské angažovanosti, 
kde pomáháme potřebným a významně podporujeme také kulturu 
a sport.

v hodnocení porotců Klientského ratingu nejvstřícnější banka 
se česká spořitelna umístila už po třetí od roku 2010. v čem vi-
díte důvod takto stabilního velmi pozitivního hodnocení v hod-
nocení poroty?
Česká spořitelna je jednoduše banka, jak má být. Poskytuje nej-
širší paletu bankovních produktů a služeb na trhu a přes svoji síť 
poboček a bankomatů, skvěle dostupné call centrum a přehledné 

a snadno ovladatelné internetové bankovnictví umožňuje klientům 
využívat ty bankovní kanály, které pro obsluhu svých finančních 
záležitostí považují za nejvhodnější. Jsme stabilní banka, která drží 
pevný základ českého bankovního trhu ve vysoce konkurenčním 
prostředí. Jsme rádi, že tohle vše si porota uvědomuje a dlouho-
době oceňuje.

odborná porota hodnotí velmi pozitivně dynamiku a inova-
tivnost banky, tedy její aktivitu a novinky, které každou chvíli 
představuje. udržíte tuto dynamiku i v roce 2014? Můžete nám 
například prozradit, co konkrétního pro rok 2014 čS pro své 
klienty připravuje a na co se mohou těšit?
Dynamika a inovativnost patří k dnešnímu bankovnímu prostředí. 
Stejně jako v minulých letech budeme i v roce 2014 ve všech kaná-
lech, produktech a službách hledat cesty, jak zajistit snadný, srozu-
mitelný a příjemný zážitek stávajícím i novým klientům. Již předem 
můžeme říci, že se zaměříme na další rozvoj digitálních kanálů, jako 
je internetové a mobilní bankovnictví. V oblasti produktů můžete 
rozhodně čekat inovace nejen v retailové, ale i v korporátní části 
naší banky.

Mluví se o tom, že pro českou spořitelnu, stejně jako pro ostat-
ní velké banky, je největší konkurencí nástup nových, nízko-
nákladových bank, které jim přetahují klienty. Je toto tvrzení 
pravdivé? resp. koho byste označili za svého největšího kon-
kurenta na trhu?
Naší největší konkurencí jsou stále tradiční banky. Je to dáno fak-
tem, že stejně jako my nabízejí klientům celou paletu bankovních 
produktů a služeb přes tradiční i moderní bankovní kanály. Noví 
hráči sice poskytují standardní produkty za příznivé ceny, ale ne-
jsou schopni nabídnout klientům více, než pár základních produktů, 
které si navíc musí obsluhovat především přes internetové bankov-
nictví. Je ale na druhou stranu pravda, že tito noví hráči mění klient-
ská očekávání a tlačí tak nás, tradiční banky, do častějších inovací 
a změn. Pro českého bankovního klienta je to zpráva, že máme 
v České republice zdravé konkurenční prostředí a je jen na něm, 
kterou banku pro svoje finanční záležitosti využije. Při rozhodová-
ní pak klienti musí dát na misku vah, zda chtějí omezené služby 
s omezeným přístupem zdarma, či si připlatí za kvalitní, komplexní 
a profesionální bankovní služby.

Mimo výše uvedeného umístění se česká spořitelna umístila 

naďa borková, ombudsmanka Finanční skupiny 
České spořitelny a ředitelka odboru řízení klientské 
zkušenosti a kvality služeb: 
největším konkurentem České spořitelny jsou stále tradiční banky

Praha, 14. 3. 2014
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také na prvním místě projektu nejvstřícnější banka - Handicap 
Friendly. česká spořitelna suverénně vyhrála všechna čtvrtlet-
ní hodnocení a tedy i celoroční hodnocení své vstřícnosti vůči 
osobám se zdravotním postižením. Jak si tohoto umístění ce-
níte?
Toto ocenění je pro nás velmi důležité. Ukazuje nám, že aktivity, 
které podnikáme směrem ke zjednodušení
a zpřístupnění našich služeb lidem s handicapem, se nemíjí účin-
kem. Spokojenost našich klientů je pro nás zásadní, a proto se 
snažíme vycházet vstříc i těm, pro které může být běžný přístup 
ke službám nebo komunikace a orientace v pobočkách obtížnější.

Jaké kroky dle vašeho názoru přispěly k takto dobrému umís-
tění? Tedy jaké produktu, službu či opatření považujete z po-
hledu ozp za nejdůležitější a nejvýznamnější?
Při plánování aktivit v rámci našeho projektu Banka bez bariér spo-
lupracujeme s profesionály - odborníky na danou tématiku. To pova-
žujeme za zásadní, aby byly tyto aktivity směrovány účelně a efek-
tivně. Například pro mapování bezbariérovosti našich poboček 
a bankomatů využíváme expertízu členů Pražské organizace vozíč-
kářů (POV). Na základě výsledků tohoto mapování bariéry soustav-
ně odstraňujeme. Důležité je pro nás i vzdělávání našich zaměst-
nanců v přístupu a komunikaci s lidmi s různým druhem handicapu. 
Proto je společně s Českým červeným křížem vzděláváme v rámci 
projektu Přátelská místa. S Kontem bariéry zase pořádáme Kurzy 
bankovnictví pro handicapované a se Sjednocenou organizací sla-
bozrakých a nevidomých (SONS) organizujeme pro lidi se zrakovým 
handicapem školení, jak správně používat bankomaty se zvukovým 
výstupem, a nabízíme jim stáže na našich pracovištích. I Česká unie 
neslyšících nám dala svá doporučení. Od začátku dubna přicházíme 
se speciální aplikací e-Scribe, která umožní přepis rozhovoru s po-
radcem na obrazovku tabletu.

vyjmenujte prosím pět nejvýznamnějších opatření, které pro 
ozp česká spořitelna v minulosti zavedla a které ji mají zpří-
jemnit či zlepšit využívání bankovních služeb u vaší banky?
1) Mapování bezbariérovosti s Pražskou organizací vozíčkářů, zvy-
šování informovanosti o možných bariérách v našich pobočkách 
a o umístění bezbariérových poboček a bankomatů – www.pres-
bariery.cz
2) Vzdělávání našich zaměstnanců poboček v rámci projektu Přá-

telská místa s Českým červeným křížem – www.pratelskamista.cz
3) Zavedení služby e-Scribe pro neslyšící a nedoslýchavé
4) Aktivity pro nevidomé a slabozraké ve spolupráci se Sjednoce-
nou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) – pracovní stá-
že v pobočkách, školení na používání bankomatu a internetového 
bankovnictví
5) Zvuková navigace pro nevidomé

Díváme se i do budoucna. Můžete sdělit ozp co v roce 2014, 
resp. v roce 2015 pro tuto skupinu občanů banka připravuje? 
pokud nemůžete být přímo konkrétní, tak jakým směrem s ja-
kou strategií se chce banka v budoucnu vydat?
Chceme určitě dál systematicky pokračovat v odstraňování fyzic-
kých i psychických bariér, se kterými se mohou lidé s handicapem 
setkat. Pokračovat budeme i ve vzdělávání pobočkových pracovní-
ků a v certifikaci našich obchodních míst nálepkou Přátelské místo. 
Větší podporu zacílíme na možnost odborných stáží a zaměstnání 
pro lidi s různým druhem handicapu. A abychom byli úplně konkrét-
ní, již začátkem dubna nabídneme ve 26 našich pobočkách spe-
ciální službu a aplikaci e-Scribe, která usnadní komunikaci našich 
poradců s neslyšícími a nedoslýchavými klienty.

Budete i nadále sledovat klientský rating nejvstřícnější banka?
Klientský rating Nejvstřícnější banka průběžně sledujeme. Sledování 
komentářů klientů i poroty patří k jednomu z důležitých zdrojů, kde 
si ověřujeme reakce klientů na naše novinky a změny.

Děkuji za rozhovor.

Miroslav Zeman
www.vstricnabanka.cz
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Reklamní předměty

OVB Vstřícná banka
www.vstricnabanka.cz

                 

OVB Allfi nanz, a.s.: Společnost OVB je přední 
poradenskou společností v oblasti fi nančních 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 fi nančních institucí nabízí v rámci skupiny 
klientům z celé Evropy strategie v oblasti investic 
a fi nančního zabezpečení. Od roku 2006 je OVB 
Holding AG úspěšně kotována na Frankfurtské burze 
jako jediná opravdu nezávislá fi nančně-poradenská 
společnost v Evropě.

• • •

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.

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.

• • •

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 Vstřícná banka
www.vstricnabanka.cz

Digitaiment, s.r.o.
Sokolovská 49, Praha 8

www.bankovnipoplatky.com
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OVB All nanz, a.s.
Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4

www.ovb.cz

OVB Vstřícná bankawww.vstricnabanka.cz

MRKNĚTE SE
NA BANKOVNÍ

POPLATKY

www.vstricnabanka.cz
www.bankovnipoplatky.com

OVB Vstřícná banka
www.vstricnabanka.cz

SVĚŽÍ VZDUCH
NEJEN DO BANK!
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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 ban-
ka 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.
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