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

výroční zpráva

2015

bankovní
poplatky

Vstřícná banka
www.vstricnabanka.cz

úvodní slovo
Vážení uživatelé bank,
společnost GEEN, a.s., která má tu čest být hrdým titulárním
partnerem projektu Vstřícná banka, se po celou dobu své činnosti drží motta Čistá energie – čistá budoucnost. Díky čisté
energii zlepšujeme svět, pomáháme potřebným, chráníme naši
přírodu. Paralelou k našemu heslu může být pro bankovnictví
slogan Vstřícná banka – vstřícná budoucnost.
Lidé i firmy potřebují banky ke svému životu. Banky poskytují
prostředky pro financování našich záměrů, umožňují naplnění
našich cílů, spravují naše ekonomické portfolio. Klienti z řad
fyzických osob využívají transakční služby bank, investiční nástroje, úvěrové produkty. Ve skupině 15 bankovních domů, které
jsou zahrnuty do hodnocení, nalezneme různou úroveň poskytovaných služeb a věříme, že vytváření ratingu napomáhá k tomu,
aby banky svůj servis v konkurenci ostatních zlepšovaly.
Jejich přístup k handicapovaným osobám hodnotíme nově
v programu Vstřícná banka – Handicap Friendly. Považujeme
rovnost ve vztahu ke klientům za důležitou a stejně jako v GEEN
General Energy, a.s., kde spolupracujeme s lidmi se zdravotním postižením a pomáháme jim srovnávat jejich drobné obtíže
s okolím, bychom rádi viděli tuto kulturu i v prostoru bankovních
poboček.
Budeme nadále podporovat iniciativu Vstřícná banka a chceme
touto podporou dosáhnout toho, aby banky byly transparentním
partnerem pro všechny jejich zákazníky, příjemným místem se
vstřícnými lidmi a dobrým pomocníkem ve finanční oblasti, kterou všichni využíváme.
Ing. Aleš Mokrý
Generální ředitel a předseda představenstva
GEEN General Energy, a.s.

úvodní slovo
Dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s výročním hodnocením
prvního klientského ratingu bank Vstřícná banka za rok 2015.
V roce 2010, za který se také vydala první výroční zpráva,
znalo projekt jen velmi málo lidí. Od této chvíle však projekt
zaznamenal obrovský rozvoj a při hodnocení roku 2015 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 postižením. Tímto krokem se záběr projektu rozšířil i do sféry podpory, vzdělávání a komunikace této skupiny našich občanů.
Chci tímto poděkovat všem čtenářům, novinářům i samotným
bankám za spolupráci v roce 2015 a těším se na další spolupráci v roce 2016.
Ing. Patrik Nacher,
organizátor projektu
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Základní informace o prvním
klientském ratingu bank

Organizátor a partner projektu
Bankovnipoplatky.com – organizátor projektu

GEEN Vstřícná banka

Ing. Patrik Nacher, majitel serveru

Projekt prvního klientského ratingu Vstřícná banka působí na tuzemské mediální i odborné scéně
pátým rokem. Za tuto dobu se z klientského ratingu, který nejen hodnotí banky, ale současně
i vzdělává veřejnost a informuje o novinkách a událostech ze světa bankovnictví a finančnictví,
stal mediálně nejaktivnější a nejcitovanější projekt zabývající se bankami, bankovními službami
a jejich hodnocením.

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

Vstřícná banka, tedy první celoroční klientský rating bank

– váha 58 %. Druhým pilířem je hodnocení serveru

následujících měsíců se na základě velkého zájmu veřejnosti a médií rozšířil. Lidé si mezi sebou začali

v ČR, si klade za cíl prostřednictvím hodnocení komerčních,

www.bankovnipoplatky.com z hlediska objektivní výše

hromadně vyměňovat své „bankovní“ zkušenosti a doporučení.

retailových bank, s celorepublikovou působností a základními

poplatků a přehlednosti sazebníků – váha 25 %. Třetím

Záměrem webu bylo upozornit na nepřijatelné chování bank, již vlastněných zahraničním kapitálem, které v ČR

bankovními službami, poskytovat laické i odborné veřejnosti

pilířem je hodnocení veřejnosti v podobě registrovaných

zavádějí poplatky, jež v zemích, kde sídlí mateřské společnosti, buď vůbec neexistují, nebo jsou mnohem nižší.

čerstvé, aktuální a objektivní informace o bankách a jejich

a neregistrovaných uživatelů – váha 17 %. Od roku 2011

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

opatřeních a krocích. Hodnocení probíhá každé čtvrtletí

se hodnocení veřejnosti dělí na hodnocení registrovaných

s vyhlášením vítěze za celý rok.

uživatelů s váhou 11 procent na celkovém hodnocení
a neregistrované veřejnosti s váhou 6 % na celkovém

Hodnocení bank zajišťují tři pilíře hodnocení. Prvním je
odborná porota, která má také největší váhu hlasu

hodnocení.

GEEN, a.s.
GEEN, a.s. jako titulární partner projektu
je investiční a inženýrskou společností, která obchoduje a podniká v oblasti energetiky od roku 2009. Naším
hlavním cílem je provozovat bezpečné energetické portfolio v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných
zdrojů.
Zaměřujeme se především na větrné, vodní a fotovoltaické elektrárny, které dlouhodobě provozujeme. V menší
míře se věnujeme i výrobě elektřiny z dalších zdrojů (biomasa).
www.geen.eu

Hospodářská komora České republiky – záštita projektu
prezident Vladimír Dlouhý
Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě
zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské
oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).
Naším posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají
k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
Sdružujeme téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 60 regionálních a 83
oborových asociací. Každý člen a každý zájemce o členství si vybírá, zda bude začleněn v rámci regionů
nebo oborů.
Informace o této organizaci naleznete: www.hkcr.cz

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,

Ostatní partneři
Na svých projektech spolupracujeme také BIVŠ - Bankovní institut vysoká škola, SOS - Sdružení
obrany spotřebitelů, a SPŽ ČR - Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR.

BIVŠ – bankovní institut, vysoká škola

ekonomiky či sportu.
Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) je nejstarší českou soukromou vysokou školou. Od svého
založení je jejím cílem zajištění kvalitního vysokoškolského vzdělávání v oblasti bankovnictví, financí,
ekonomiky, managementu, práva, IT a veřejné správy.

Mediální partneři
Deník
Deníky patří k nejvýznamnějším hráčům na trhu českých tištěných novin se zaměřením
na poskytování regionálního zpravodajství, kde je Deník leadrem na tuzemském trhu. Vydavatelská
skupina

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

Vltava-Labe-Press vydává 72 regionálních deníků, 9 zcela samostatných deníků a 18 vkládaných

Sdružení jako zaměstnavatelský svaz soukromých podnikatelů převážně malého a středního stavu

týdeníků.

a živnostníků, prosazuje zájmy svých členů, podporuje je a pomáhá jim. Vytváří podmínky pro

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

dynamický rozvoj malého a středního podnikatelského stavu.

I na internetu je Deník jedním z hlavních poskytovatelů regionálního zpravodajství v ČR.

Struktura: 12 profesních organizací a 4 krajské články, členy jsou jen právnické osoby.

Zpravodajství mediálního partnera naleznete: www.denik.cz

Počet: Prostřednictvím členských organizací je přes 20 000 členů (fyzických osob) + 700 000
sympatizantů (OSVČ).

Kurzy.cz

Kdo: Jde zejména o malé podnikatelé, OSVČ a majitele malých společností (s.r.o., a.s.) a to ze
všech možných oborů /pekaři, mlynáři, zubní technici, autodopravci, cukráři, akustici…/
Informace o této organizaci naleznete: www.sdruzenispcr.cz/

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.

SOS – Sdružení na ochranu spotřebitelů

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

Organizace zabývající se ochranou práv spotřebitelů, poradenskou činností pro spotřebitele

leadera mezi finančními servery.

a informováním občanů ve věcech jejich práv a povinností.

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

Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací

obsahu je věnována i široké veřejnosti, která zde má možnost např. porovnávat služby bankovních

souvisejících s ochranou spotřebitele. S tím souvisí i vydávání dvouměsíčníku SOS magazínu pro

institucí, spočítat si splátky hypotečního úvěru, ale i hrubou mzdu, rodičovský příspěvek či životní

spotřebitele, který informuje o právech spotřebitelů, činnosti SOS, kauzách a o novinkách v oblasti

minimum, zajistit si povinné ručení, hypotéku či stavební spoření atd.

ochrany spotřebitele.

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

Velkým podílem se SOS věnuje poradenské činnosti, která umožňuje spotřebitelům operativně
konzultovat své problémy. SOS připomínkuje zákony týkající se ochrany spotřebitele a upozorňuje

Parlamentní listy

na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů. Důležitou prioritou SOS je bezpečnost
výrobků, proto se zaměřujeme na dodržování bezpečnosti potravinových i nepotravinových výrobků
a upozorňujeme příslušné správní orgány (ČOI, SZPI apod.) na výskyt těch nebezpečných.

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

Informace o této organizaci naleznete na http://spotrebitele.info

Základní dokumenty
– Vstřícná banka, rating bank

4. Škála hodnocení
Měření kvality a vstřícnosti bank (tzv. proklientský přístup) – udílení poplatkožrouta za kvalitu, za zlepšení, za přínos. Při

1. Kategorie

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. )

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:

Poplatkožrout má 10 úrovní:
10 % = k. o. (není co zhoršit)

Air bank

20 % = proboha (tragická)

Citibank

30 % = bohužel (špatná)
40 % = sakra (podprůměrná)

Česká spořitelna

50 % = ach jo (průměrná)

ČSOB

60 % = ale jo (přijatelná)

Equa bank

70 % = yeah (dobrá)

Expobank CZ

80 % = ok (výborná)

Fio banka

90 % = hmm (výjimečná)

Komerční banka

100 % = wow (není co zlepšit)

mBank (BRE Bank)
Moneta Money Bank
Poštovní spořitelna
Raiffeisenbank
Sberbank CZ
UniCredit Bank

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

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zlepšovat

–

hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zhoršovat

bez znaménka

hodnocení zůstane i po nejbližším vyhlášení pravděpodobně stejné

Zuno bank

2. Podmínky účasti

5. Hodnotitelé

Účast v hodnocení je pro banky bezplatná. Hodnocení probíhá na webu www.vstricnabanka.cz a GEEN, a.s.,
organizátorem hodnocení je server www.bankovnipoplatky.com a generálním partnerem společnost GEEN, a.s.

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

O rozšíření hodnocených bank rozhoduje organizátor.

hodnocení u každé z nich. Víceúrovňové hodnocení je nastaveno v rámci zachování co největší objektivity a relevantnosti
výsledků. Každý hodnotící má u každé banky k dispozici bodovou stupnici od 1 do 10. Celkové hodnocení banky vznikne
součtem výsledků hodnocení všech tří skupin hodnotitelů a vynásobením příslušného indexu váhy hodnocení.

3. Kritéria 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

Banky budou hodnoceny z hlediska tří základních parametrů. Každý parametr bude hodnotit jiná skupina hodnotitelů

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

a každý parametr bude mít jinou váhu v celkovém součtu.
b) ODBORNÁ POROTA (hodnotí produkty a služby banky)
Bankovní poplatky (nízké poplatky, průhledné ceny, vstřícná poplatková politika) 0,75 = hodnotí organizátor

Hodnocení bank provádí nezávislá odborná porota složená z finančních odborníků, kteří nejsou zaměstnanci ani

(www.bankovnipoplatky.com).

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

Produkty a služby banky (kvalitní služby, široká škála produktů) 1,75 = hodnotí odborná porota

odborné poroty a jednotlivé argumenty budou zveřejněny na webu u jednotlivých bank. Členy odborné poroty jmenuje

Image banky (působení na veřejnost, komunikace s klienty, otevřenost, řešení sporů) 0,5 = hodnotí zaregistrovaní

a odvolává organizátor hodnocení. Konečné složení odborné poroty bude zveřejněno na stránkách www.vstricnabanka.cz.

a neregistrovaní návštěvníci webu.

Členství v odborné porotě je honorované.

Doporučená kritéria
pro hodnocení odborné poroty:

Manuál porotců pro hodnocení bank
www.vstricnabanka.cz

c) ZAREGISTROVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI WEBU
(hodnotí image banky)
Na základě zveřejňování aktivit bank budou moci klienti,

a

Šíře nabídky služeb a produktů

kteří se zaregistrují, hodnotit jednotlivé banky. Prezentace

b

Kvalita služeb, efektivita produktů (cena/přínos)

produktů, nových služeb a veškeré tiskové zprávy budou

Aktivní porotci hodnocení bank projektu
www.vstricnabanka.cz v roce 2015:

c

Proklientský servis

banky posílat na web www.vstricnabanka.cz. Na homepage

Mgr. Miroslav Zeman

d

Vývoj v čase, změny oproti minulému hodnocení

bude mít každá zúčastněná banka svoji postavičku

Ing. Martina Hedvičáková

poplatkožrouta se svým logem. Zaregistrovaní návštěvníci

Bedřich Danda

webu budou moci on-line hodnotit banky, jak na ně působí.

JUDr. Ing. Ph.D. Otakar Schlossberger

Hodnocení bude probíhat dotazníkovou formou u každé

Ph.D. Mgr. Jan Klička

Porotci posuzují banky z hlediska několika významných

banky zvlášť.

Mgr. Petr Kučera

kritérií. V této souvislosti je důležité uspořádat zdroje informací

Ing. Markéta Grušáková

a přiřazení hodnotící váhy jednotlivým informacím. Tato

Kritéria pro hodnocení
zaregistrovaných návštěvníků:

a hodnota hodnocení se v průběhu čtvrtletí bude buď
postupně zhoršovat, nebo zlepšovat.

II. Základní kritéria hodnocení porotců

d) NEZAREGISTROVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI WEBU

Ing. Olga Šeflová

váha je zcela na rozhodnutí příslušného porotce, nicméně

klientů (nové internetové bankovnictví, zrychlení vyřizování

Od roku 2011 se hodnocení veřejnosti dělí na hodnocení

Ing. Miroslav Škvára

za účelem sblížení hodnocení – zvolili jsme konzervativní

úvěru, bonus programy apod.)

registrovaných uživatelů s váhou 11 procent na celkovém

Ing. Ivan Bukáček

metodu – doporučujeme řídit se následujícím žebříčkem váhy

hodnocení a neregistrované veřejnosti s váhou 6 procent na

Peter Michajlov

položek hodnocení:

• Opatření prokazatelně zlepšující postavení a standard

• Působení banky navenek (marketingové kampaně, vnímání
značky)
• Kvalita komunikace s klientem (způsoby kontaktování,
prezentace banky, vnímání reklamy apod.)

celkovém hodnocení.

I. Základní zásady hodnocení porotců

klientů

rozhodování porotce):
• Nový inovativní produkt, přinášející klientům buď

• Projekty směřující ke zvyšování bankovního vzdělávání
• Inovace (zajímavé nápady a jejich realizace)

A) Položky s vyšší váhou hodnocení (80% váha při

Základními zásadami hodnocení porotců je důraz

významnou úsporu, nebo výrazný komfort či vylepšení či

na objektivnost, odbornost, úplnost, nestrannost a vypovídací

zhoršení vlastností současných produktů banky.

hodnotu hodnocení. Hodnocení je pojaté jako konzervativní,

• Poplatková politika banky.

respektující kontinuitu vývoje bank. Přestože se jedná

• Zvýšení či snížení úrokových sazeb banky u jejich produktů.

o čtvrtletní hodnocení bank, nejdůležitější je první, základní

• Nové projekty úvěrování – např. rozsáhlé programy pro

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

začínající podnikatele.
• Forma a kvalita komunikace s veřejností.
• Bonusy banky klientům a jejich rozsah a efektivity

První hodnocení je důležité z několika důvodů:
1) Určí prvotní pozici banky a její hodnocení.
2) V
 ychází z komplexního hodnocení banky z hlediska její
historie, síly, inovativnosti, přístupu ke klientům apod.

(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

Prvotní pozice banky, tedy první hodnocení je pro každého

atd.) a provozní doba.

porotce i pro celý projekt velmi důležitá. Určí zakotvení banky
mezi ostatními v číselném systému hodnocení a dá jí základní

B) Položky s nižší váhou hodnocení (20% váha při

hodnotovou pozici. To se tedy týká I. čtvrtletí roku 2013

rozhodování porotce):

Každé další hodnocení už bude navazovat na hodnocení

• Bezpečnost dat, bankomatů, platebních karet.

základní a bude se řídit především změnami, opatřeními

• Zajištění fyzické bezpečnosti (ostraha, pocit bezpečí apod.).

a inovacemi banky za dané čtvrtletí. Z toho vyplývá, že

• Sociální odpovědnost banky (charitativní činnost).

při hodnocení bude důležitá kontinuita hodnocení porotců.

• Sponzorské aktivity banky.

Pokud tedy nejmenované bance udělí jako první hodnocení

• Ekonomická a finanční stabilita banky

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

III. Dodání hodnocení a jeho zveřejnění

bylo možné, ale z hlediska základního postavení banky,
které se zlepší, nebo zhorší dle údajů o činnosti banky

Protože se jedná o čtvrtletní hodnocení bank, je třeba, aby

a jejích výsledcích v daném čtvrtletí. Toto postavení

porotci své kompletně zpracovaného hodnocení dodali

II. Cíle projektu
a míra jejich splnění

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.

Projekt hodnocení banka Vstřícná
banka startoval svou činnost
se stanovením následujících
základních cílů:

pravidelně na portálech, Kurzy.cz, E15, Novinky.cz,
Mediafax, TV Prima a další.
Mediální ohlas projektu se v průběhu roku 2014 neustále

zkontaktuje porotce neprodleně

zvyšoval. Zájem médií vzbudil nejen originální přístup,

Uvedený systém byl zvolen s ohledem

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

na co nejnižší zatížení porotců.

cz nejpozději 14 dnů před koncem příslušného čtvrtletí,

a Denik.cz, Parlamentnilisty.cz, dále se výsledky objevovaly

V případě jakýchkoliv nedostatků
organizátora s požadavkem o nápravu.

organizátorovi hodnocení na mail: m.zeman@vstricnabanka.

významnými médii v čele s mediálními partnery Aktualne.cz

IV. Rozsah a forma hodnocení porotců

za které budou banky hodnoceny. Porotci tak dodají

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

Objektivnost a profesionalitu hodnocení zajišťují a garantují

se o další informace, průzkumy, servisní články, informace

odborní porotci, kterých je v současnosti jedenáct. Každý

z bank a posiloval tak image respektovaného serveru

porotce hodnotí osobně s podrobným odůvodněním

s kvalitními informacemi z okruhu bank, bankovních služeb

s uvedením kroků a opatření bank, které byly hodnoceny

a bankovnictví. To zvýšilo další citovanost výstupů projektu
v médiích.

zpracované hodnocení spolu s konečným bodovým

Délka hodnocení u jednotlivých bank je individuální a plně

a jakým způsobem je hodnotil.

hodnocením pro každou z hodnocených bank, které jsou

závisí na konkrétním porotci, jakou formu sdělení použije.

Hodnocení serveru www.bankovnipoplatky.com

do projektu zařazeny.

Doporučit lze jasné, zřetelné a nezaměnitelné formy

staví na průkazných a objektivních kritériích podpořených

Projekt Vstřícná banka pokračoval i v roce

hodnocení, které na co nejmenším prostoru sdělí co nejvíce

nejen údaji kalkulátoru pro výpočet bankovních poplatků,

2015 v trendu z roku 2010, 2011, 2012 a 2013

Porotci nebudou dodávat pouze slovní a číselné hodnocení

údajů a informací. Porotci by se ale jistě neměli vyhýbat

ale také pravidelné ročence společnosti Scott and Rose

a byl prokazatelně nejcitovanějším a v médiích

bank, ale také na základě veřejných informací či svého

i vtipným či čtenářsky nenáročným formám, které zvýší

a pravidelným hodnocením sazebníků bank

nejviditelnějším projektem, který se zabývá

názoru mohou uvést prognózu vývoje ratingu banky v příštím

atraktivitu, ale i srozumitelnost textu. Stejně tak by se neměli

Hodnocení veřejnosti je zajišťováno pouze registrovanou

hodnocením bank.

čtvrtletí. Hodnocení porotců stejně jako ostatních subjektů

vyhýbat i kritickým hodnocením, zvlášť ve chvíli, kdy banky

veřejností s možností odůvodni své hodnocení. Součástí

podílejících se na hodnocení bank (server bankovnipolatky.

samy mají tendenci informovat především o pozitivních

registrace je uvedení konkrétních údajů o hodnotiteli. Menší

com a veřejnost) bude zveřejněno na stránkách

opatřeních.

podíl pak představuje neregistrovaná veřejnost, která hodnotí

www.vstricnabanka.cz první všední den následujícího čtvrtletí

Délka textu jednotlivého hodnocení každé banky není

prostřednictvím formulářů na webech www.bankovnipoplatky.

a zároveň bude poskytnuté v předstihu mediálním partnerům

limitována, nicméně doporučení organizátora je půl textové

com a www.mojepoplatky.cz

Informační spolupráce s bankami, zpětná vazba bank

a s odstupem i ostatním médiím v ČR ke zveřejnění. Plně

strany na jednu hodnocenou banku (word, A4, písmo 12,

Široká medializace výsledků hodnocení a dalších výstupů

směrem k výsledkům hodnocení apod.

zveřejněno bude textové hodnocení každé zúčastněné banky

New Times).

serveru www.vstricnabanka.cz

Banky, které v projektu uspěli, tedy Fio banka, mBank, nebo

Medializace výsledků je výrazně širší, než byly původní

Česká spořitelna používali výsledky hodnocení ve svých

u každého z porotců. Číselné hodnocení, které porotce

Získání respektu bank i odborné veřejnosti

jednotlivým bankám udělil, zveřejněno nebude. Zveřejněno

Zdroje informací porotců:

úvahy a plány. Projekt se v průběhu roku 2011 až 2014

zprávách, logo Vstřícné banky v reklamních a marketingových

pak bude pouze celkové bodové či procentní hodnocení

Porotci si mohou opatřovat informace bez jakéhokoliv

postupně rozšiřoval a upevňoval partnerství a vztahy s médii.

kampaních (Fio banka) i ve svých oficiálních dokumentech.

každé banky za porotu jako celek. Výsledná známka vznikne

omezení, přičemž žádoucí je používání informací z jejich

Medializace tak neprobíhala pouze na bázi mediálních

Banky široce využívají umístění v projektu Vstřícná banka ve

průměrem hodnocení všech jednotlivých porotců. Uvedené

praktické činnosti a zaměstnání. Dalšími možnostmi jsou:

partnerů, ale na bázi téměř všech významných médií na

svých aktuálních tiskových zprávách – Česká spořitelna, Fio

řešení je zvoleno s ohledem na nezávislost a neovlivnitelnost

Informace z webu www.vstricnabanka.cz

Českém trhu.

banka, Volksbank, Komerční banka. Dále se banky umístěním

porotců, kteří se tak vyhnou potenciálním tlakům, jejichž

Informace z profesní činnosti porotců.

chlubí ve svých reklamních kampaních a marketingových

cílem by bylo hodnocení jednotlivých porotců ovlivnit. Porotci

Informace z nezávislých odborných médií.

materiálech –GE Money Bank, Fio banka. Banky využívají

mají v celkovém hodnocení nejvyšší váhu. Průměrné bodové

Informace od státních či jiných institucí (Finanční arbitr ČR,

hodnocení porotců bude násobeno koeficientem 1,75.

ČNB, ministerstvo financí apod.).

Server bankovnipoplatky.com bude mít přidělen koeficient

Informace z bank.

0,75 a veřejnost 0,5. Uvedenou vahou síly hodnocení pro

Velkou část informací se bude snažit organizátor zajistit

jednotlivé hodnotící subjekty zvýrazňujeme hlavní záměr

přímo na stránkách hodnocení www.vstricnabanka.cz.

a cíl hodnocení, kterým je odbornost, nezávislost, objektivita,

Metody a způsoby získávání dalších informací jsou však plně

Veškeré výsledky hodnocení jsou pravidelně přebírány

vyváženost, ale také individuální názor a pocit jednotlivců,

na jednotlivých porotcích.

největší tuzemskou tiskovou agenturou ČTK i dalšími

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

svého umístění i v komerčních článcích a reklamách v tisku,
nebo na bilboardech – Fio banka.

Členy odborné poroty jsou aktuálně tyto osobnosti:
Mgr. Miroslav Zeman

Otakar Schlossberger

je manažerem hodnocení Vstřícná banka.

je odborníkem na bankovnictví s mnohaletými teoretickými i praktickými zkušenostmi

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).

absolvent oboru Finance a úvěr na Vysoké škole ekonomické (1981). oboru Právo na právnické fakultě
University Karlovy (1990) a doktorského studia v oboru Hospodářská politika a správa na Vysoké škole
ekonomické (2007).

Od roku 2004 do roku 2008 pracoval jako šéfredaktor finanční sekce portálu Centrum.cz.

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).

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.

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

Bedřich Danda

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 do roku 2011 vykonával funkci předsedy představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a
úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové.
Je vedoucím katedry bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS
Své odborné znalosti předává mladé generaci tím, že působí jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole
ekonomické, katedře Bankovnictví a pojišťovnictví (od roku 1997) a řadu let pracoval také pro Bankovní institut
Vysoká škola, kde byl vedoucím katedry Bankovních obchodů a později také prorektorem pro magisterské
studium (do roku 2008).
Několik let byl předsedou Komise pro platební styk a platební instrumenty při České bankovní asociaci, v
současné době se profesně angažuje v Asociaci družstevních záložen jako člen Legislativně-právní komise.
Publikuje odborné statě např. v časopise Bankovnictví, Ekonomu apod., je autorem několika skript a učebních
textů. V roce 2009 byl zvolen do čestné funkce předsedy předsednictva sdružení SOS Dětské vesničky, člena
Kinderdorf Ingernational.
Ve svém volném čase se věnuje aktivně loutkovému divadlu pro děti, jízdě na kole, plavání a fitness.

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

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

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 dvousemestrové 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.

Petr Kučera

Ivan Bukáček

zastupuje v porotě generálního mediálního partnera - zpravodajský portál Aktuálně.cz

Člen vedení společnosti General Energy, a.s. který zastupuje v porotě titulárního partnera
Narodil se v roce 1965.

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

Ing. Markéta Grušáková

V letech 1997-2000 pracoval jako regionální ředitel Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. pro region Jihlava
- oblast firemní klientely. Poté až do roku 2005 působil jako manažer Broker Consulting s.r.o. a od roku
2003 do roku 2005 jako její jednatel. V následujících letech získal rozsáhlé zkušenosti na pozici privátní
bankéř v Živnostenské bance, a.s., UCB, a.s., České spořitelně, a.s., Erste Private Banking, Erste Premier (AFF
klientela, správa portfolia CP, zpracování spotřebitelských a hypo.úvěrů) a od r.2008 byl ambasadorem pro
oblast cenných papírů p ro hlavní pobočku Jihlava. V roce 2010 byl vyhlášen 3.nejlepším bankéřem UCB
ČR v oblasti investic. V současné době pracuje ve vedení společnosti GEEN General Energy, a.s. v oblasti
strategických investic v energetice.
Jazyky: ruština, chorvatština, polština
Koníčky: potápění, bowling, cestování

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 aktivit, rozvoji
sociálních sítí, fůzemi, akvizicemi, tvorbou a správou produktů, marketingem a klienty společnosti.

Peter Michajlov

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

V roce 2007, po přestěhování se do Prahy, stál u zrodu české pobočky mBank s odpovědností za
produktovou strategii. Pozici ředitele divize vývoje produktů a rozvoje obchodu následně zastával i v
bankovním private equity projektu Equa bank.

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

Ing. Miroslav Škvára
Vysokoškolský pedagog ČVUT, pro oblast bankovnictví
Od srpna 1993 působím v oblastí financí. Mám zkušenosti ze stavebního spoření, prodeje zaměstnaneckých
výhod korporátním klientům, životního a majetkového pojištění, pracoval jsem v investiční společnosti a investuji
dlouhodobě na kapitálových trzích. Absolvoval jsem velké množství kurzů, školení, seminářů workshopů,
tréninků, školil jsem poradce a prezentoval v podnicích. Každodenně sleduji co se ve světě financí děje a
analyzuji, jaký to má vliv na finanční poradenství a situaci klientů.
Záliby – stolní tenis, lyžování, cyklistika
www.skvara.cz

již v průběhu studia interního auditu na Ekonomické univerzitě v Bratislavě působil postupně na několika
manažerských pozicích ve společnostech Allianz – Slovenská poisťovňa a UniCredit Bank Slovakia, s
odpovědností za implementaci produktových řad pojistných, penzijních a investičních produktů.

V roce 2012 se podílel na založení poradenské společnosti Finberry, ve které v pozici společníka a partnera
působí dodnes. Od roku 2007 je členem Finanční akademie ankety Zlatá Koruna, prostřednictvím projektu
Finanční karate se od roku 2015 podílí na zvyšování obecné finanční gramotnosti.

Kritéria a způsob
hodnocení

HODNOTITELÉ:

produktů a kvality bankovních služeb a to jak z pohledu
současného, tak i výhledu do budoucna. Názory odborné

Každá kategorie hodnotitelů hodnotí banky v jednom ze

poroty a jednotlivé argumenty budou zveřejněny na webu

tří základních parametrů. Objektivnost zajišťuje odlišný

u jednotlivých bank.

KRITÉRIA

HODNOTÍ

systém hodnocení u každé z nich. Víceúrovňové hodnocení

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

www.bankovnipoplatky.com

je nastaveno v rámci zachování co největší objektivity

3. zaregistrovaní i neregistrovaní návštěvníci

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

odborná porota

a relevantnosti výsledků.

webU (hodnotí image banky)

3) image banky (váha v indexu – 0,5)

registrovaní a neregistrovaní návštěvníci

ŠKÁLA HODNOCENÍ

Na základě celoročního zveřejňování proklientských aktivit
1. SERVER WWW.BANKOVNIPOPLATKY.COM

bank mohou klienti, kteří se zaregistrují, hodnotit jednotlivé

(hodnotí bankovní poplatky)

banky. Prezentace produktů, nových služeb a veškeré tiskové

Na základě letitých zkušeností bude server www.

zprávy banky posílají na web www.vstricnabanka.cz.

bankovnipoplatky.com hodnotit jednotlivé banky

Na homepage má každá zúčastněná banka svoji postavičku

v pravidelných měsíčních cyklech z hlediska výše bankovních

poplatkožrouta se svým logem. Zaregistrovaní návštěvníci

Bude měřítkem pro zlepšení či zhoršení kondice jednotlivých bank a očekávání do budoucna. Hodnocení (rating) bude brát

poplatků, srozumitelnosti sazebníků a obecně z pohledu

webu hodnotí on-line banky, jak na ně působí. Hodnocení

v úvahu všechny stupně a metody hodnocení.

jejich poplatkové politiky.

bude probíhat dotazníkovou formou u každé banky zvlášť.

2. ODBORNÁ POROTA (hodnotí produkty

Od roku 2011 se hodnocení veřejnosti dělí na hodnocení

a služby banky)

registrovaných uživatelů s váhou 11 procent na celkovém

Členové odborné poroty budou pravidelně, minimálně

hodnocení a neregistrované veřejnosti s váhou 6 procent na

jednou za čtvrtletí, hodnotit banky z hlediska škály

celkovém hodnocení.

POROTCI od roku 2010
do roku 2015

Ing. Jan Brázda, CFA	(zastupuje Czech CFA Society)

Dalibor Z. Chvátal	(Měšec.cz, šéfredaktor)

Ph.D. Mgr. Jan Klička	(vedoucí redaktor Deníku – www.

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

Mgr. Miroslav Zeman	(www.poplatkozrout.cz)
10 %

k.o. (není co zhoršit)

Doc. Ing. František

20 %

proboha / ježkovi voči (tragická)

Pavelka, CSc.	(BIVŠ, vedoucí katedry finančních

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)

do října roku 2013
Ing. Martina Hedvičáková	(Univerzita Hradec Králové)
denik.cz)
Ing. Daniela Čermáková	(vyučující na Metropolitní

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)

univerzitě Praha)
Mgr. Petr Kučera	(šéfredaktor ekonomického
zpravodajství Aktualne.cz)
Ing. Hana Fojtová	(produktový analytik OVB
Allfinanz, a.s.)

GEEN Vstřícná banka

Handicap
Friendly

VI. GEEN Vstřícná banka
– Handicap Friendly
Spuštění hodnocení osob se zdravotním postižením GEEN Vstřícná banka – Handicap Friendly
– opět nabídneme uživatelům hodnocení osob OZP, které budou banky hodnotit z hlediska
jejich vstřícnosti k osobám se zdravotním postižením.
Skupina lidí se zdravotním postižením je významnou skupinou klientů bank a také významnou společenskou skupinou. Tato skupina
má specifické požadavky na služby a přístup bank, který se v mnohém odlišuje od potřeb a požadavků většinové společnosti.
Od roku 2013 tak organizátor rozšířil hodnocení bank z hlediska přístupu ke klientům se zdravotním postižením – tzv.
HANDICAP FRIENDLY NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANKA.

1) Spuštění projektu HANDICAP
FRIENDLY – NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ
BANKA

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

3) Medializace a popularizace
projektu

popřípadě dalších partnerů, které se projektu budou chtít
zúčastnit
• informace na stránkách bank, které se budou podílet na
propagaci a prezentaci projektu

týkají finančních otázek, bankovnictví či financí obecně.

Medializace a popularizace projektu hodnocení bank ze

Termín spuštění a realizace projektu byl stanoveno na leden

Tento handicap chce projekt postupně odstraňovat. Do

strany osob se zdravotním postižením bude probíhat ve dvou

roku 2013, kdy také byl projekt spuštěn a ohlášen na tiskové

budoucna chceme realizovat přednášky pro osoby se

rovinách:

konferenci. Znovuobnovení projektu za upravených podmínek

zdravotním postižením, na nichž bude vedle organizátora

a) směrem k lidem se zdravotním postižením –

pak bylo spuštěno v dubnu 2015.

pracovat i společnost GEEN, a.s.

oslovení osob či skupin sdružujících zdravotně

prostřednictvím svých lektorů, dále učebnice, časopisy či

postižené občany a vysvětlení náplně,

brožury obsahující problematiku finančního vzdělávání

funkčnosti a potřebnosti projektu ve vztahu

Systém hodnocení bude mít dva pilíře (současné hodnocení

orientovanou na specifika skupiny osob se zdravotním

k těmto osobám. Cílem komunikace je získání

bank má pilíře tři – porotci, bankovní poplatky, veřejnost)

postižením.

osob se zdravotním postižením pro hodnocení

• Hodnocení porotců – využití současných porotců

2) Cíle projektu HANDICAP
FRIENDLY – NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ
BANKA

4) Systém hodnocení bank –
HANDICAP FRIENDLY

bank, diskuse, odůvodnění hodnocení, vznášení

a rozšíření jejich záběru hodnocení o tuto problematiku

Do vzdělávacích projektů chce organizátor

připomínek, námětů apod.

+ plus oslovení dalších porotců z organizací osob se

Rozšíření projektu má hned několik cílů, které

zapojit i banky, které budou ochotny se na

• prostřednictvím časopisu Mosty (NRZP)

zdravotním postižením.

bude v rámci společenské odpovědnosti ve

vzdělávání osob se zdravotním postižením

• prostřednictvím a s pomocí organizací sdružujících osoby

vztahu ke skupině lidí se zdravotním postižením

finančně i organizačně podílet.

naplňovat:

• Společenská a zábavní – Projekt si klade za cíl nejen

• Hodnocení bank z pohledu osob se zdravotním

splňovat výše uvedené přínosy a cíle, ale také chce osoby

se zdravotním postižením – například NRZP ČR
• prostřednictvím realizovaných přednášek a školení za
postižením

Na samotné hodnocení bank tak bude mít významný vliv

se zdravotním postižením zábavní formou zapojovat
do problematiky bankovnictví, bankovních služeb či

zdravotním postižením či jejich skupiny účastnit na tomto

problematiky financí obecně. Osoby se zdravotním

hodnocení. Jedná se tedy o hodnocení z hlediska těch

postižením tak mohou o věci aktivně diskutovat nejen

občanů, kterých se toto hodnocení bank skutečně týká.

mezi sebou, ale i s veřejností obecně a stejně tak mohou

b) směrem k veřejnosti – informování

diskutovat i se zástupci bank a dalších finančních či

o výsledcích hodnocení, dále prezentace

státních institucí.

průzkumů skupiny osob se zdravotním

o opatřeních, službách, produktech a projektech bank,

• Zpětná vazba pro banky – Banky získají díky projektu

• prostřednictvím bank, které se budou ochotny projektu
zúčastnit

postižením sledujících jejich hodnoty, priority,

které směřují ke zlepšení postavení klientů se zdravotním

unikátní a hlavně praktické informace o potřebách

pohled na současné banky a jejich opatření ve

postižením. Tyto informace budou dostupné v prvopočátku

a přáních osob se zdravotním postižením. Stejně tak

vztahu k osobám se zdravotním postižením:

na stránkách projektu hodnocení www.vstricnabanka.cz,

se dozví o jejich problémech, stížnostech, výhradách

• tiskové zprávy s výsledky hodnocení, výsledky průzkumů

později je bude možné rozšířit i na tisk specializované

k současné politice a přístupu jednotlivých bank. Projekt

brožury či jiného média, např. zvukového pro občany se

tak má ambici nahradit drahé a často neefektivní průzkumy

sluchovým postižením.

bank, týkající se potřeb osob se zdravotním postižením

• Vzdělávací – projekt nemá pouze ambice hodnotit
banky z pohledu občanů se zdravotním postižením, ale

a to snadnou, rychlou a efektivní formou.

bude hodnocení osob se zdravotním postižením součástí
i celkového hodnocení bank v GEEN Vstřícná banka.

Nicméně při hodnocení se budou samotní lidé se

ale i celé veřejnosti objektivní a rozsáhlé informace

osoby, kterých se hodnocení týká přímo v praxi. Současně

účelem zvýšení finančních gramotnosti osob se zdravotním

postižením – úzce souvisí s následující funkcí informační.

• Informační – poskytne osobám se zdravotním postižením,

• Hodnocení osob se zdravotním postižením – hodnotí ty

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,

i hodnocení osob se zdravotním postižením a to v části,
kde hodnotí veřejnost.

ZPRÁVA O PROJEKTU GEEN
VSTŘÍCNÁ BANKA V ROCE 2015

Rok 2015 byl pro první klientský rating bank GEEN Vstřícná banka rokem rozvoje a zlepšování
postavení na mediálním trhu. Nejdůležitějšími novinkami bylo spuštění nových, moderních
internetových stránek projektu s unikátními funkcemi a nástroji. Tím došlo k dalšímu
posunu v přiblížení výsledků soutěže k praktickému použití a využití veřejnosti – výběr bank,
porovnávání bank, historie a vývoj bank.
Podařilo se také dále spustit nové části hodnocení a zvýšit atraktivitu projektu a jeho výsledků
pro další média.
Na tiskové konferenci při setkání s novináři v dubnu 2015 jsme stanovili hlavní cíle rozvoje projektu pro rok 2015 a 2016.
Těmito cíli bylo:

I. NOVINKY PRO ROK 2015 A 2016
• GEEN vstřícná banka získala nového titulárního partnera

2. Spustili jsme nové
stránky – 15. 4. 2015

porovnání přitom mohou využít mnoha parametrů. Lze
si tak zvolit čtvrtletí které chce uživatel hodnotit, průměr
za celý rok, nebo třeba průměrné hodnocení za celé

• 15. 4. 2015 spustili jsme nové stránky projektu
Webové stránky se podařilo spustit v dubnu roku 2015.

období běhu projektu, tedy až od roku 2010. Zajímá tedy

Do té době, tedy první čtvrtletí roku se ještě hodnotilo v rámci

uživatele jak byly banky hodnoceny například ve třetím

starých stránek. V rámci nových webových stránek, které jsou

čtvrtletí 2010? Není problém. Naleznete hodnocení

hlavní tváří projektu, nešlo pouze o změnu designu stránek,

za celý rok 2011, nebo celkové průměrné hodnocení

ale hlavně o zvýšení jejich možností a komplexnosti.

za roky 2010 až 2010. A není to vše. Hodnocení lze

Už v lednu 2016 se může projekt pochlubit tím, že všechny cíle byly splněny. Pro rok 2016 tak můžeme plánovat další rozvojové

Nové stránky tak přinesly zejména tyto nové možnosti

velmi snadným a uživatelky přívětivým způsobem zúžit

projekty v rámci GEEN Vstřícné banky.

a funkcionality, kterými se nemůže chlubit žádný jiný projekt

na hodnocení poroty, hodnocení veřejnosti či hodnocení

hodnotící banky či pojišťovny.

serveru bankovních poplatků. Okamžitě tak víme, jak si

• Rozšířilo se hodnocení o hodnocení osob se zdravotním postřením GEEN Vstřícná banka Handicap Friendly – bude však
nově hodnoceno pouze jednou ročně
• Rozšířilo se hodnocení o kategorii ZELENÁ BANKA – bude mít vlastní sekci a bude jí hodnotit sám partner. Předmětem
hodnocení bude způsob jak se banky chovají k životnímu prostředí, jak podporují čisté zdroje energií apod.

která banka v konkurenci ostatních bank vedla na poli
1) Kompletní výsledky hodnocení všech
bank, včetně výsledků s historií až do roku

1. GEEN vstřícná banka získala
nového titulárního partnera

zastřešovatelem celého systému a projektu jako takového.

2010. Každý uživatel, novinář či banka si

Integrace GEEN do projektu se tedy povedla. Značka

může velmi rychle najít hodnocenou banku,

GEEN se objevila nejen na nových, moderních

včetně její historie. Hodnocení probíhá nejen

GEEN se stal titulárním partnerem projektu na konci

a komplexních webových stránkách projektu, což je

roční, ale čtvrtletní. Celkově tak mají banky

roku 2014. Rok 2015 byl tak prvním rokem společného

samozřejmé, ale také v každé tiskové či informační zprávě

v databázi hodnocení až 24 hodnocení, se

partnerství. Hlavním cílem organizátora projektu hodnocení

navenek. Spojení značky s projektem se tak během roku

všemi podklady a informacemi na nichž bylo

bank tak bylo co nejvíce spojit jméno a název partnera

prezentovalo desítkám novinářů, a to jak na internetových

hodnocení postaveno.

v podobě GEEN (General Energy se postupně utlumovalo)

médiích, tak v médiích tištěných, rozhlasu i televizi.

nejen se samotným názvem projektu Vstřícná banka, ale

Můžeme tak říci, že nyní už je značka GEEN Vstřícná

také se samou podstatou projektu, jako prvního klientského

banka chápána jako jedna jediná značka, která je

– jedná se o velmi důležitý inovační prvek

ratingu bank.

veřejností, médii i bankami vnímána jako nejkomplexnější

nových stránek, který dříve na webu nefungoval

Vycházeli jsme z toho, že značka GEEN má být spojena

a nejcitovanější hodnocení na tuzemském trhu. Nechceme

a který nemá žádný jiný projekt zabývající se

s projektem, který je velmi pozitivní, otevřený všem,

projekt hodnotit sami vlastními slovy, pouze popisujeme

hodnocením bank či jiných finančních institucí.

transparentní a má vysokou vypovídací hodnotu. Tato

aktuální stav. Důkazem uvedeného hodnocení je pak široká

Uživatelé, novináři i banky si tak mohou

hodnota slouží jak veřejnosti na straně jedné, tak i médiím

medializace výsledků projektu, která správnost uvedeného

porovnat hodnocení bank mezi sebou

a bankám na straně druhé. Společnost a značka GEEN je pak

hodnocení zcela prokazuje.

od nelepší po nejhůře hodnocenou. Pro

2) Porovnání kvality a vstřícnosti bank

výše poplatků a přehlednosti sazebníků a to kdykoliv

pročítat tiskové zprávy banky, které vydala v daném

v průběhu času s historií až do roku 2010.

období.

Uživatelé tak získají skutečně komplexní informace

Dále zde uživatelé naleznou kompletní historii hodnocení

porovnávající banky v jednotlivých obdobích a z různých

banky v podobě grafu a mohou si přečíst a prostudovat

úhlů pohledu.

hodnocení každého porotce za vyhledávané období,

A říkáte si, že čísla nejsou vše a může se za nimi skrývat

tedy s jakou novinkou banka přišla, jak byla hodnocena,

cokoliv? Stačí si rozkliknout banku a zjistit proč banka

jakou inovaci provedla, jaké charitativní projekty

uvedené hodnocení vstřícnosti získal, proč byla úspěšná

podpořila apod. Vše je veřejné a dohledatelné přímo

nebo neúspěšná.

na webových stránkách.

3) Komplexní profil banky – pro tento případ jsme

Každá banka pak také má na svém profilu medaile značící

na stránkách zřídili každé bance komplexní profil. Říká vše

její největší úspěchy. Aniž by se tak uživatel musel nořit do sítí

podstatné o dané bance. Uživatel zde najde základní

hodnocení a hledat největší úspěchy a umístění své banky

informace a kontakty na banku, může si z profilu banky

v čase, zjistí je hned a pohodlně hned z hlavní stránky profilu

otevřít její aktuální sazebník, vyhledá její pobočky,

banky. Samozřejmou možností je pak okamžitě hlasovat

bankomaty, či výroční zprávy. Uživatel si může dokonce

a hodnotit konkrétní banku přímo z jejího profilu.
4) Pravidelné, každodenní zprávy a informace ze

BANKA

1. ČTVRLETÍ

2. ČTVRLETÍ

3. ČTVRLETÍ

4. ČTVRLETÍ

ROČNÍ PRŮMĚR

Fio banka

80,6

77,3

80,8

81,8

80,1

Air bank

77,8

77,1

82

81,5

79,6

Equa bank

76,3

75,4

76,9

77,1

76,4

Moneta Money Bank

71,9

70,9

72,2

69,8

71,2

mBank

67,8

69,2

71,1

71,8

70

světa bankovnictví a financí
Samozřejmostí už jsou také pravidelné každodenní

uživatele je zcela minimální s minimální vypovídací
a uživatelskou hodnotou.

informace ze světa bankovnictví, hodnocení bank,

Banka roku – Fincentrum.cz

finančních produktů, tiskové zprávy z bank, výsledky

Stejný problém jako v případě Nejlepší banky.
Dozvídáme se pouze minimum informací. Žádná
uživatelská přidaná hodnota. Žádné statistiky, ani
odůvodnění hodnocení. Pro klienta minimální přínos
výsledků.

hodnocení, hodnocení porotců a jejich rozbory apod.
Za rok 2015 bylo zveřejněno 435 zpráv, článků
a informací v rámci stránek. Další stovky zveřejnění
zaznamenaly výsledky hodnocení v tuzemských médiích,
čemuž se budeme věnovat v další kapitole.
Komplex možností stránek tak vytváří unikátní prostředí
nejen samotného hodnocení bank, ale také unikátní

69

70,7

68,9

68,6

69,3

Sberbank CZ

65,5

73,2

67,6

67,2

68,4

Raiffeisenbank

65,7

70,4

65

68,7

67,5

svého hodnocení bez jakéhokoliv vysvětlení, statistiky,

3. R
 ozšíření hodnocení
o hodnocení osob se
zdravotním postižením
GEEN Vstřícná banka
Handicap Friendly

porovnání nebo rozboru hodnocení. Uživatelé se tak

Splnění dalšího cíle, kterým je hodnocení bank ze strany osob

z prezentovaných informací dozví jen úplné minimum. Pro

se zdravotním postižením pod záštitou Národní rady osob se

ilustraci prezentujeme dva největší konkurenční projekty

zdravotním postižením pod vedením Ing. Václava Krásy. Již

hodnocení bank z nichž je zřejmé, že vůbec nedosahují

se spuštěním stránek byla zřízena specializovaná sekce pro

rozsahu a kvality hodnocení GEEN Vstřícné banky.

informace ze světa bankovních služeb a hodnocení upravené

UniCredit Bank

67,8

70,6

69,3

72

69,9

prostředí využití tohoto hodnocení v praxi. Do budoucna
má projekt ambici stát se významným ukazatelem

Komerční banka

Zuno bank

63,6

65,5

68,5

67,2

66,2

ČSOB

61,6

66,1

64,8

69

65,4

Česká spořitelna

63,5

65,8

64,8

61,2

63,8

Poštovní spořitelna

58,6

64,2

62

59,4

61,1

Expobank CZ

53,4

56,5

48,6

55,6

53,5

Citibank

45,2

48,3

47,3

–

46,9

a pomocníkem uživatelů pro výběr nejlepší a nejvstřícnější
banky, včetně veškerých informací a podkladů k bankám.
Konkurenční projekty pouze zveřejňují první tři místa

Nejlepší banka – Hospodářské noviny
Nalézáme pouze tři první místa. Banky nelze
prokliknout, nelze nalézt podrobnější odůvodnění
hodnocení. Prostě bylo ohodnoceno a tak nám to
musí takto stačit. Přínos pro běžného klienta nebo

speciálně pro osoby se zdravotním postižením. OZP tak
mohou hodnotit banky ze svého pohledu, zejména z pohledu
bezbariérovosti bank, specializovaných služeb bank pro OZP,
nebo přístup personálu bank k této skupině obyvatel. Vyhlášení
výsledků se připravuje.

http://www.bankovnipoplatky.com/files/articles/29882geen-zelena-banka-v-hlavnich-zpravach-tv-prima-29882/
tv_prima_-_zelena_banka_-_21-8-2015-1.mkv

Úkol pro první pololetí roku 2016
Hlavním úkolem pro rok 2016 v tomto projektu
je nastavení kritérií a hodnotící metodiky pro
kvalitnější hodnocení ekologické aktivity bank.
Jednalo by se o úkol pro partnera, který by měl

4. Rozšíření hodnocení
o kategorii ZELENÁ BANKA

medializován. Podařilo se projekt a výsledky prezentovat
i v televizních zprávách, kde je velmi silný záběr pozornosti
veřejnosti, která tyto informace sleduje. Jednalo se
o zajímavou informaci pro diváky, kteří jí tak věnovali plnou

Jedná se o rozšíření od nějž jsme si slibovali větší, logické

pozornost. To je rozdíl oproti prezentacím v reklamách, které

propojení titulárního partnera GEEN.EU s projektem

mají výrazně nižší záběr pozornosti diváků i jejich rozsah.

hodnotícím banky. A protože hlavní předmět činnost

Navíc cena reklamy v hlavním vysílacím čase mluví za vše.

partnera jsou ekologické projekty a investice do čistých

Mimo hlavní zpravodajský pořad televize Prima se

zdrojů energie, spustili jsme jako první v ČR projekt ZELENÁ

výsledky hodnocení objevili v mnoha hlavních internetových

BANKA. V prvním ročníku byly hodnoceny banky na základě

zpravodajských serverech, a dále v tištěném Deníku.

vlastních informací a prezentace svých ekologických aktivit.

Projekt Zelená banka můžeme hodnotit jako velmi úspěšný

Hodnocení pak provedl titulární partner.

a zásadním způsobem přispěl i k logickému propojení aktivit

Výsledky hodnocení i celý projekt byl velmi silně

titulárního partnera s duchovní náplní hodnocení bank a to

stanovit rozsah informací a jejich náplň, které
budeme od bank pro hodnocení potřebovat tak,
abychom mohli hodnotit do budoucna například
podle uhlíkové stopy, úspory energie apod.

II.
MEDIALIZACE PROJEKTU
GEEN Vstřícná banka v roce 2015

Vlevo uvedený článek vyšel na Mladé frontě Dnes
také v tištěné verzi na hlavní straně novin.

nejvstricnejsi-vysledky-souteze-za-rok-2014/
r~96bf5022e73711e496f2002590604f2e/

Uvedení projektu a výsledků hodnocení Zelené banky jsme se již věnovali v předchozí kapitole.
Jednoznačně největší mediální rozsah propagace mělo vyhlášení výsledků GEEN Vstřícné banky za rok 2014, po tiskové
konferenci, kde byly výsledky ohlášeny za účasti zástupců tří nejúspěšnějších bank roku 2014, tedy Fio banky, Air Bank
a UniCredit Bank.
Druhým nejvýznamnějším mediálním zájmem se pochlubila již zmiňovaná Zelená banka.
následně v průběhu každého čtvrtletí.
GEEN Vstřícná banka tak není projektem pro jednoroční vyhlášení výsledků bank, kdy pak celý rok není o projektu slyšet.
Hodnocení GEEN Vstřícná banka je hodnocení průběžné, ratingové s ambicí a snahou o celoroční prezentaci výsledků
a viditelnost projektů i titulárního partnera v průběhu celého roku.

Medializaci lze rozdělit do tří
hlavních proudů:

hodnocení:
zpravy.aktualne.cz/finance/ktera-banka-je-

První klientský rating GEEN Vstřícná banka byl i v roce 2015 jednoznačně nejcitovanějším
a mediálně nejvíce viditelným projektem pro hodnocení bank.

Zájem také vyvolali pravidelné čtvrtletní hodnocení vstřícnosti bank, které se objevovaly v médiích každých čtvrt roku, respektive

A můžeme uvést další příklady vydání článků s výsledky

O projektu GEEN Vstřícná banka se tak mohli
dočíst statisíce čtenářů jak na internetu, tak
z aktuálního tištěného čísla novin.

BANKA

HODNOCENÍ

Fio banka

79 %

Air Bank

75,33 %

UniCredit Bank

71,73 %

mBank

71,53 %

Equa bank

71,09 %

GE Money Bank

70,48 %

Sberbank

69,61 %

Komerční banka

69,23 %

Raiffeisenbank

66,73 %

Česká soořitelna

64,27 %

ČSOB

63,87 %

Poštovní spořitelna

63,48 %

Zuno

62,71 %

LBBW Bank

56,01 %

Citibank

48,77 %

1. Medializaci v rámci klasických médií,
které mají za cíl informovat široké masy
čtenářů či diváků

byznys.ihned.cz/c1-63904670-ktera-banka-je-nejvstricnejsiprojdete-si-vysledky-souteze
www.bankovnictvionline.cz/aktuality/nejlevnejsi-bankou-zarok-2014-se-stala-fio

www.politicke-listy.cz/?clanek=18010-nejvstricnejsi-bankou-

www.prehlednezpravy.cz/2015/10/29/nejvstricnejsi-

za-iv.-ctvrtleti-roku-2014-je-dle-hodnoceni-odborniku-air-bank.

bankou-v-cesku-se-za-3-ctvrtleti-stala-air-bank/

html
www.kurzy.cz/zpravy/383227-geen-nejvstricnejsi-bankouwww.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/GEEN-

za-prvni-ctvrtleti-roku-2015-se-stala-fio-banka/

Nejvstricnejsi-bankou-za-prvni-ctvrtleti-roku-2015-se-stala-Fio-

www. byznys.ihned.cz/c1-64800820-air-bank-se-stala-

banka-385353

nejvstricnejsi-bankou-v-cesku-predevsim-diky-jednoduchemuprevadeni-hypotek

www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/
Nejvstricnejsi-bankou-za-IV-ctvrtleti-roku-2014-je-dlehodnoceni-odborniku-Air-Bank-365535
www.financninoviny.cz/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-cesku-

www.kancelar-podnikatele.cz/bankovnictvi-a-finance/369-

byla-loni-opet-fio-banka/1207661

geen-nejvstricnejsi-bankou-za-iv-ctvrtleti-roku-2014-je-dlehodnoceni-odborniku-air-bank
www.financninoviny.cz/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-ceskuse-za-3-ctvrtleti-stala-air-bank/1275208
www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/nejvstricnejsi-bankouv-cr-byla-loni-opet-fio_297198.html

www.kurzy.cz/zpravy/389095-geen-nejvstricnejsi-bankouza-iii-ctvrtleti-roku-2015-se-stala-air-bank/
www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-v-cesku-seza-3-ctvrtleti-stala-air-bank-20151029.html
www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Nejvstricnejsibankou-za-cely-rok-2014-se-stala-Fio-banka-371931
www.investomanie.cz/zpravy/0211151-air-bank-jenejvstricnejsi-bankou-za-posledni-ctvrtleti/
http://www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-vwww.finance.idnes.cz/porota-i-verejnost-hlasovali-o-

cesku-byla-v-1-ctvrtleti-opet-fio-banka-20150721.html

nejvstricnejsi-bance-f96-/bank.aspx?c=A150319_131243_
bank_kho
www.denik.cz/ekonomika/nejvstricnejsi-bankou-v-cesku-byla-

ekonomicky-denik.cz/nejvstricnejsi-bankou-roku-2014-se-stala-

loni-opet-fio-banka-20150422.html

jiz-poctvrte-fio-banka/

www.czechbanking.cz/geen-nejvstricnejsi-bankou-za-iiictvrtleti-roku-2015-se-stala-air-bank/

www.investujeme.cz/nejvstricnejsi-bankou-se-stala-air-bank/
Přehled odkazů vydání svědčí o tom, že média nemají
www.zpravy.aktualne.cz/finance/ktera-banka-

zájem jen o výroční hodnocení jako je tomu u konkurenčních

je-nejvstricnejsi-bezpoplatkovou-fio-banku-strid/

projektů hodnotících banky, ale i o jednotlivá čtvrtletní

r~956d90267cbf11e5974b0025900fea04/

hodnocení a informují o projektu v podstatě během celého
roku, čímž se výrazně zvyšuje jeho mediální a informační

www.euroekonom.cz/clanek-nejvstricnejsi-bankou-v-cesku-seza-3-ctvrtleti-stala-air-bank-25275
www.ceskenoviny.cz/zpravy/nejvstricnejsi-bankou-v-ceskubyla-loni-opet-fio-banka/1207661
www.loadeer.com/CZ/ruzne/air_bank_je_nejvstricnejsi_
bankou_za_posledni_ctvrtleti/

hodnota.

Samotný zásah a rozsah medializace nelze konkrétně

Zelená banka běžně používají i bez spojení s hodnocením

a přesně určit. Většina zpráv a výsledků GEEN Vstřícné banky

– například zelený úvěr, ekologická, odpovědná, zelená

byla umístěna na hlavních stranách největších zpravodajských

banka. V tomto případě každé spojení se zelenou bankou

serverů na tuzemském internetu. Například reportáž televize

směřuje pouze na naše projekty a ukazuje se spojení

Prima s informací z vyhlášení GEEN Nejvstřícnější banky

s GEEN. Dá se říci, že i pro konzervativní a váhavé či

za rok 2014 a reportáž o výsledcích hodnocení GEEN

opatrné investory, kteří váhají než někam vloží své peníze,

Zelená banka vidělo dle statistik sledovanosti celkem 1,5

je spojení společnosti GEEN jako společnosti vydávající

milionů diváků, článek na hlavní straně MF Dnes přečetlo

dluhopisy pro investice do Zelených zdrojů energie, velmi

600 000 čtenářů. Články vydané jen na serveru Aktualne.cz,

dobrou referencí její odpovědnosti a serióznosti, protože je

jejichž počet byl 7 si přečetlo 210 000 čtenářů a shlédnout

spojena nejen s nezávislými a úspěšnými projekty, ale také

název, tedy zobrazení článků zasáhlo odhadem 900 000

tímto prostřednictvím i se samotnými bankami, které hodnotí.

čtenářů. Uvedená čísla vychází ze statistik návštěvnosti
v daný den.

To samé platí i v případě spojení vstřícná banka, nejvstřícnější
banka, banka pro osoby se zdravotním postižením apod.

2. Medializaci, resp. používání výsledků
hodnocení ze strany bank samotných, což je
pro banky velmi dobrá zpětná vazba.
3. Medializace v rámci soukromých osob
a na sociálních sítích, která už není nijak
organizována, ale je spíše spontánní.

4. Úspěšnost s prací s vyhledavači
O úspěšnosti medializace nesvědčí jen množství
odkazů na zprávy o výsledcích projektu GEEN
Vstřícná banka. O úspěšnosti svědčí i schopnost
práce s vyhledavači. O tom, že se jen nechválíme
v rámci zprávy, dokazuje i následující příklad reálné
úspěšnosti ve vyhledávání největšího vyhledavače
GOOGLE, v případě klíčového slova ZELENÁ
BANKA, dalšími klíčovými slovy jsou například
VSTŘÍCNÁ BANKA, NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANKA,
BANKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ apod.

Zajímavým fenoménem v této souvislosti je přesun zájmu
o výsledky hodnocení a projekt jako takový na půdu
vysokých škol. Což je zvlášť cenné a rozhodně to není
standardní.
www.financnigramotnostdoskol.cz/tema-mesice/duben-

Návrh na zlepšení – možný úkol do budoucna

2015-bankovni-svet/

Lépe využívat spojení GEEN se Vstřícnou bankou a Zelenou
bankou i na samotných stránkách titulárního partnera. Lidé,
který přicházejí na tyto stránky se zájmem o investice či
nákup dluhopisů by se mohli už na první pohled seznámit
s touto velmi zajímavou, důvěryhodnou a nezištnou aktivitou
společnosti GEEN a v souvislosti s tímto spojením více
a intenzivněji navázat důvěru v tuto společnost. Dá se říci, že
důvěra a serióznost je v souvislosti s investicemi tou největší

Do budoucna chceme v této praxi pokračovat a dále

hodnotou. Dosud však stránky partnera vůbec na spolupráci

navazovat spolupráci s dalšími školami a to i za účelem

neodkazují a tím mohou své klienty či zájemce mást, zda

hodnocení v rámci GEEN Vstřícné banky ze strany studentů,

se četně vyskytující spojení GEEN Vstřícná banka, GEEN

tak i propojením s naším dalším velmi úspěšným projektem –

Zelená banka, GEEN Handicap – Friendly váže skutečně

Soutěže studentů středních a vysokých škol Ideální banka 21.

ke společnosti GEEN.EU, nebo je to jen shoda názvů.

století. O tom, že umíme se školami pracovat svědčí i zájem

Je tak zřetelně vidět, že kromě placených reklamních odkazů

škol o projekt soutěže studentů, kdy jen za loňský roční

výše zadaných bankami jsou první tři odkazy Zelená banka

se soutěže zúčastnilo 23 středních a vysokých škol a 150

ve spojení s GEEN a samotným projektem. Do vyhledavače

studentů.

se tak nedostalo žádný jiný obsah, přestože banky pojem

III.
Medializace GEEN Vstřícné banky
v rámci severu Bankovní poplatky
Velký krok jsme v roce 2015 udělali i v medializaci spolupráce titulárního partnera s našimi
weby a projekty, zejména GEEN Vstřícnou bankou. V rámci serveru Bankovní poplatky se
několikanásobně zvýšila frekvence zpráv týkající se výsledků GEEN Vstřícné banky, odkazy
na hodnocení, články motivující čtenáře a uživatele hlasovat pro své banky apod.

Stálý odkaz v rámci hlavního menu
Bankovní poplatky

Samozřejmostí je pak samostatná sekce související
a informující o projektu GEEN Vstřícná banka a jeho
novinkách.

Propagace v rámci článků a informací
V každém třetím článku vycházejícím na serveru Bankovní
poplatky je pravidelný odkaz a logo projektu, které motivují

Pravidelný seriál o GEEN Vstřícná banka

čtenáře, aby ohodnotili banky v projektu GEEN VSTŘÍCNÁ
BANKA.

Pravidelný seriál série článků o bankách a jejich hodnocení
v rámci projektu s propagací na další hodnocení ze strany
čtenářů. Seriál obsahuje výběr z hodnocení porotců,
zajímavosti z hodnocení, hodnocení jednotlivých bank apod.
Seriál běží v průběhu roku prakticky nepřetržitě.

fotogalerie

tiskové
konference

Tisková konference s vyhlášením
nejvstřícnější banky za rok 2015

Velká tisková konference se uskutečnila dne 16. 3. 2016 v 11 hodin. Zaštítila ji hudební skupina
osob se zdravotním postižením The TAP TAP. Uskutečnila se v TA KAVÁRNA, kde pracují lidé se
zdravotním postižením, které jsme tímto podpořili.

Tiskové konference se zúčastnili zástupci čtyř bank:
Air Bank, Fio banky, Equa Bank a České spořitelny.

Pohled ze strany novinářů.

Celkem dorazilo 25 účastníků.

TA KAVÁRNA byla příjemné místo pro
tiskovou konferenci.

Před začátkem tiskové konference - na TK dorazily i dva televizní štáby - Prima a ČT.

Novináři se připravují.

Občerstvení přichystané osobami se zdravotním
postižením z TA KAVÁRNA.
Účast každého z novinářů znamenala příspvěvek tisíc korun na podporu aktivit skupiny The TAP TAP.

Kapelník skupiny The TAP TAP Šimon Ornest
a mluvčí Láďa Angelovič

Pohoda a přátelské posezení v rámci
tiskové konference

Aleš Mokrý, ředitel generálního partnera GEEN.

Předání certifikátu Zelená banka České
spořitelně, předává Patrik Nacher.

Předání certifikátu za
třetí místo Equa Bank,
předává Šimon Ornest
(The TAP TAP).
Předání certifikátu
za druhé místo
Air Bank, předává
Olga Šeflová.
Patrik Nacher organizátor projektu a Aleš Mokrý
ředitel generálního partnera projetku GEEN.EU

Z průběhu TK.

Rozhovor
s Janem
Bláhou
z Fio banky.

Předání certifikát NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ
BANKA Fio bance, předává Aleš Mokrý
(titulární partner projektu GEEN.EU).
Všichni hosté pohromadě. Zleva: Andrea Studihradová (Česká spořitelna), Vláďa Komjati (Air Bank),
Jakub Pavel (Equa Bank), Jan Bláha (Fio banka), Patrik Nacher, Aleš Mokrý (GEEN.EU) a Olga
Šeflová (porotkyně)

Rozhovor Patrika
Nachera pro
Primu TV

výsledky
hodnocení

GEEN
Vstřícná banka
v roce 2015

GEEN Nejvstřícnější bankou
za celý rok 2015 se stala Fio banka

GEEN Nejvstřícnější bankou za rok 2015 se stala už popáté za sebou Fio banka. Banka tak
obhájila své prvenství z minulých ročníků. Druhá v pořadí se umístila Air Bank a na třetím
místě se usadila poprvé v historii Equa Bank.

služby, jako jsou investiční produkty, běžné účty s širokým

produkt výrazně inovovaný. Převést hypotéku od jiné

využitím a výhodné podmínky účtů v cizích měnách.

banky lze on-line, navíc je možné hypotéku splatit kdykoliv
v průběhu splácení a v průběhu fixace, a to bez sankcí.

Air Bank na druhém místě

Klienti mohou i sami navyšovat splátky hypotéky dle své

Air Bank se na druhém místě hodnocení zabydlela už

aktuální potřeby. Dále banka zvýšila hodnocení v kategorii

podruhé v řadě. Získala přitom velmi vysoké hodnocení

nízkých poplatků a přehlednosti svého sazebníku.

79,6 procent. O kvalitě banky svědčí i fakt, že za první

Na třetím místě se umístila Equa Bank. Tato nízkonákladová

Fio bankou zaostala o minimálních 0,5 procentního bodu.

banka se umístila na medailové pozici úplně poprvé.

Fio banka získala od odborné poroty, serveru bankovnipoplatky.com a veřejnosti celkové průměrné roční hodnocení 80,1

Oproti minulému roku se výroční hodnocení banky zvýšilo o

K tomuto úspěchu přispěla především velmi vstřícná

procent, což ji stačilo na obhájení prvního místa. Druhá v pořadí Air Bank získala celkově 79,6 procent. Třetí v pořadí Equa Bank

4,6 procentního bodu.

poplatková politika a jednoduchost sazebníku, které tuto

obdržela hodnocení ve výši 76,4 procent.

Nejviditelnější novinkou této banky v průběhu roku 2015

banku vynesly na nejlepší hodnocení z hlediska výše

Na prvních třech nejlepších pozicích se umístily tři nízkonákladové banky. Následuje jedna tradiční banka - GE Money Bank,

byla možnost refinancování hypotečního úvěru. Samotný

poplatků. Meziročně pak došlo k největšímu skoku.

následovaná další nízkonákladovou bankou mBank. Z největších bank se nejlépe dařilo Komerční bance, která obsadila sedmé

převod hypotečního úvěru sice není u tuzemských bank

Na čtvrtém místě pak následovala GE Money Bank a na

místo, a oproti předchozímu roku se o jednu příčku posunula nahoru.

úplnou novinkou, v případě Air Bank se však jedná o

pátém mBank.

Výsledky minulých ročníků projektu hodnocení Nejvstřícnější banka:
Nejvstřícnější
banka 2010

Nejvstřcnější
banka 2011

Nejvstřícnější
banka 2012

Nejvstřícnější
banka 2013

Nejvstřícnější
banka 2014

GE Money Bank 65,51 %

Fio banka 71,49 %

Fio banka 72,78 %

Fio banka 72,41 %

Fio banka 79,16 %

Poštovní spořitelna 64,12 %

UniCredit Bank 67,77 %

mBank 68,88 %

Air Bank 71,96

Air Bank 75,00 %

Raiffeisenbank 63,33 %

GE Money Bank 67,06 %

Air Bank 68,69 %

UniCredit Bank 68,87 %

UniCredit Bank 71,91 %

Zdroj: www.vstricnabanka.cz

Výsledky minulých ročníků projektu
hodnocení Nejvstřícnější banka:
Fio bance se opět podařilo meziroční zvýšit její hodnocení

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

Air bank

77,8

77,1

82

81,5

79,6

BANKA

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

Citibank

45,2

48,3

47,3

–

46,9

BANKA

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

63,5

65,8

64,8

61,2

63,8

městech v celé ČR,

poboček, čímž se v tomto ohledu přibližuje tradičním větším

• snižování úrokových sazeb u hypoték,

bankám. Výraznou pozici si Fio banka udržuje i na poli

• banka se stala z pohledu počtu klientů šestou největší
bankou v tuzemsku,
• nová investiční smlouva, která klientům umožňuje žádat o

věnovala vzdělávání studentů v oblasti investic do cenných

úvěr na obchodování s cennými papíry jednoduše online

papírů či komodit.

v aplikaci e-Broker a to bez poplatků,

velmi dobře hodnotí. Stejně tak byla banka úspěšná u

III.ČTVRTLETÍ

funkcemi,
• 11. ročník školy investování - série seminářů po 40

Banka je také velmi oblíbená u veřejnosti, která jí tradičně

II.ČTVRTLETÍ

prstu,

v trendu politiky nízkých poplatků, přitom však stále

kampaní s Jakubem Kohákem. Dále se banka významně

I.ČTVRTLETÍ

• nový Fio Internetbanking s novým designem a novými
• nejlepší podnikatelský účet za rok 2015,

reklamy a marketingu, kde zaujala svou sérií reklamních

BANKA

• umožnila přihlášení do smartbankingu pomocí otisku

a to o 0,9 procentního bodu. Banka totiž pokračovala
rozšiřovala rozsah svých služeb a produktů, včetně

Tabulka výsledků za rok 2015

• založení běžného účtu na dálku - on-line, bez papírových
smluv,

hodnocení serverem Bankovnipoplatky.com, který boduje

• osobní účet od Fio banky se stal nejlepším účtem roku,

banky z pohledu výše poplatků a přehlednosti sazebníků.

• projekt Studentbroker - umožňuje studentům na vysokých

Fio banka je z tohoto pohledu druhou nejvstřícnější bankou,

školách v reálném prostředí cvičně investovat na burzách,

hned za Equa Bank.

ve spojení se soutěží.

V průběhu roku 2015 přišla banka s několika zajímavými

Stále platí, že kromě výše uvedených inovací a novinek

inovacemi a novinkami:

banka zůstala na špičce hodnocení i za své dosavadní

Česká spořitelna

BANKA

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

ČSOB

61,6

66,1

64,8

69

65,4

BANKA

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

76,3

75,4

76,9

77,1

76,4

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

53,4

56,5

48,6

55,6

53,5

Equa bank

BANKA

Expobank CZ

BANKA

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

80,6

77,3

80,8

81,8

80,1

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

69

70,7

68,9

68,6

69,3

BANKA

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

mBank

67,8

69,2

71,1

71,8

70

Fio banka

BANKA

Komerční banka

BANKA

Moneta Money Bank

BANKA

Poštovní spořitelna

BANKA

Raiffeisenbank

BANKA

UniCredit Bank

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

71,9

70,9

72,2

69,8

71,2

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

58,6

64,2

62

59,4

61,1

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

65,7

70,4

65

68,7

67,5

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

67,8

70,6

69,3

72

69,9

BANKA

Sberbank CZ

BANKA

Zuno bank

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

65,5

73,2

67,6

67,2

68,4

I.ČTVRTLETÍ

II.ČTVRTLETÍ

III.ČTVRTLETÍ

IV.ČTVRTLETÍ

2015 PRŮMĚR

63,6

65,5

68,5

67,2

66,2

CELKOVÉ porovnání bank 2015:
BANKA

Porovnání bank 2015 Z POHLEDU POROTY:

1. ČTVRLETÍ

2. ČTVRLETÍ

3. ČTVRLETÍ

4. ČTVRLETÍ

ROČNÍ PRŮMĚR

Equa bank

76,3

75,4

76,9

77,1

76,4

Air bank

77,8

77,1

82,0

81,5

Fio banka

80,6

77,3

80,8

Zuno bank

63,6

65,5

Raiffeisenbank

65,7

Moneta Money Bank

BANKA

1. ČTVRLETÍ

2. ČTVRLETÍ

3. ČTVRLETÍ

4. ČTVRLETÍ

ROČNÍ PRŮMĚR

Equa bank

67,0

69,6

70,9

71,3

69,7

79,6

Air bank

78,0

76,8

75,3

79,7

80,1

81,8

80,1

Fio banka

77,3

76,9

79,6

78,4

78,0

68,5

67,2

66,2

Zuno bank

83,8

83,8

83,8

83,5

83,7

70,4

65,0

68,7

67,4

Raiffeisenbank

77,5

77,5

76,3

76,3

76,9

71,9

70,9

72,2

69,8

71,2

Moneta Money Bank

74,5

72,8

74,0

73,7

73,8

Sberbank CZ

65,5

73,2

67,6

67,2

68,4

Sberbank CZ

67,8

69,9

69,6

66,9

68,6

UniCredit Bank

67,8

70,6

69,3

72,0

69,9

UniCredit Bank

70,4

71,0

70,7

71,9

71,0

Komerční banka

69,0

70,7

68,9

68,6

69,3

Komerční banka

73,0

73,1

71,9

71,6

72,4

Česká spořitelna

63,5

65,8

64,8

61,2

63,8

Česká spořitelna

69,3

68,0

67,0

64,7

67,2

mBank

67,8

69,2

71,1

71,8

70,0

mBank

63,9

68,1

70,4

73,0

68,8

ČSOB

61,6

66,1

64,8

69,0

65,4

ČSOB

66,9

69,1

68,1

71,0

68,8

Poštovní spořitelna

58,6

64,2

62,0

59,4

61,0

Poštovní spořitelna

57,9

63,8

61,5

61,5

61,2

Expobank CZ

53,4

56,5

48,6

55,6

53,5

Expobank CZ

55,8

54,1

51,3

54,5

53,9

Citibank

45,2

48,3

47,3

-

46,9

Citibank

44,3

45,9

42,9

-

44,4

Porovnání bank 2015 dle BANKOVNÍCH POPLATKŮ:
BANKA

Porovnání bank 2015 Z POHLEDU VEŘEJNOSTI:

1. ČTVRLETÍ

2. ČTVRLETÍ

3. ČTVRLETÍ

4. ČTVRLETÍ

ROČNÍ PRŮMĚR

Equa bank

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

Air bank

83,8

83,8

85,0

85,0

Fio banka

87,5

86,3

86,3

Zuno bank

83,8

83,8

Raiffeisenbank

77,5

Moneta Money Bank

BANKA

1. ČTVRLETÍ

2. ČTVRLETÍ

3. ČTVRLETÍ

4. ČTVRLETÍ

ROČNÍ PRŮMĚR

Equa bank

92,0

77,5

82,0

81,8

83,3

84,4

Air bank

72,5

73,1

85,6

80,8

78,0

86,3

86,6

Fio banka

81,7

65,6

76,8

87,1

77,8

83,8

83,5

83,7

Zuno bank

60,0

66,7

85,6

75,3

71,9

77,5

76,3

76,3

76,9

Raiffeisenbank

50,0

71,7

46,7

73,0

60,4

73,8

73,8

73,8

70,0

72,8

Moneta Money Bank

60,0

60,0

63,3

55,9

59,8

Sberbank CZ

75,0

75,0

76,3

76,3

75,6

Sberbank CZ

43,3

81,8

47,5

54,5

56,8

UniCredit Bank

77,5

77,5

76,3

76,3

76,9

UniCredit Bank

44,0

58,6

54,0

65,9

55,6

Komerční banka

72,5

71,3

71,3

71,3

71,6

Komerční banka

50,0

61,4

55,0

54,0

55,1

Česká spořitelna

61,3

61,3

62,5

62,5

61,9

Česká spořitelna

46,7

65,0

60,3

46,7

54,7

mBank

83,8

83,8

83,8

83,8

83,8

mBank

57,5

51,0

54,5

49,4

53,1

ČSOB

66,3

68,8

68,8

68,8

68,2

ČSOB

36,0

51,4

47,0

62,4

49,2

Poštovní spořitelna

70,0

71,3

71,3

71,3

71,0

Poštovní spořitelna

44,0

55,0

50,0

34,3

45,8

Expobank CZ

60,0

60,0

61,3

58,8

60,0

Expobank CZ

35,0

60,0

20,0

54,4

42,4

Citibank

62,5

62,5

62,5

-

62,5

Citibank

22,5

35,0

40,0

51,8

37,3

odkazy na

tiskové zprávy

Hodnocení bank GEEN Vstřícná banka – Handicap Friendly.
Jste lidé se zdravotním postižením? Ohodnoťte svou banku

Návod na vyplnění hodnocení
v podobě obrázku:

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

OZP hodnotí banky zejména z pohledu těchto
Miroslav Zeman, www.vstricnabanka.cz

• přívětivost a srozumitelnost internetového bankovnictví

nejdůležitějších kritérií:

• kontakt na zaměstnance banky specializovaného na
komunikaci s lidmi se zdravotním postižením
• ochota a empatie personálu banky a to jak při osobním

I v roce 2016 přinášíme lidem se zdravotním handicapem unikátní možnost ohodnotit svou či cizí banku z pohledu jejího přístupu
k OZP (osoby se zdravotním postižením). Ohodnocením banky dáváte bance informaci o tom, jak se na její aktivitu a přístup k
vám díváte, co byste chtěli změnit nebo zlepšit.

1) Dostupnost banky a informací pro
občany se zdravotním postižením

kontaktu, tak i telefonickém kontaktu či kontaktu e-mailovou
formou
• obecné informace pro osoby se zrakovým postižením
a jejich dostupnost - letáky, brožury, reklama - například

Osoby se zdravotním postižením mohou hodnotit nejen svou banku, ale i jiné banky, které působí na tuzemském bankovním trhu.

A. Občané s pohybovým postižením

informace o nejbližší speciálně upravené a přístupné

Hodnocení probíhá velmi jednoduše a intuitivně ve škále od 0 do 100 procent. Přičemž nejlepší hodnocení je 100 a nejhorší

• bezbariérová dostupnost poboček bank

pobočce či bankomatu

je 0. Samozřejmě je jasné, že žádná z bank není stoprocentní a žádná není na nulové úrovni. I této objektivitě by měli lidé

• bezbariérový přístup k bankomatům

přizpůsobit své hodnocení.

• ochota a empatie personálu banky a to jak při osobním

HODNOTIT BANKY Z POHLEDU OZP MŮŽETE KLIKNUTÍM NA ODKAZ WWW.VSTRICNABANKA ZDE

kontaktu tak i telefonické kontaktu či kontaktu e-mailovou
formou, pomoc občanům s pohybovým postižením při

Banky mají o výsledky hodnocení vás, osob se zdravotním postižením velký zájem. Svým hodnocením a slovním komentářem

vstupu nebo odchodu, nalezení příslušné přepážky či

k dané bance totiž dáváte bance návod, jak se má k OZP chovat, jaké produkty má pro ně připravit, jakým způsobem s nimi

příslušného poradce

jednat a jak je podporovat. Hodnocení bank se tak lidem se zdravotním postižením vrátí v podobě lepších a kvalitnějších služeb

• obecné informace pro osoby se zdravotním postižením

C. Občané se sluchovým postižením
• speciální úprava poboček bank pro lidi se sluchovým
postižením
• speciální úprava bankomatů pro lidi se sluchovým
postižením
• kontakt na zaměstnance banky specializovaného na
komunikaci s lidmi se sluchovým postižením

bank.

a jejich dostupnost - letáky, brožury, reklama - například

Hodnocení je velmi snadné a zabere vám maximálně pár minut. Postupovat můžete i dle návodu v obrázku hodnocení.

informace o nejbližší bezbariérově přístupné pobočce

1. Nejprve vyberete banku, kterou chcete hodnotit – všechny jsou v horní liště stránek www.vstricnabanka.cz.

či bankomatu, kontakt na zaměstnance banky

a jejich dostupnost - letáky, brožury, reklama - například

2. Vyberete hvězdičku s hodnocením – například hvězdička s číslem 7, 8 či 9 atd.

specializovaného na komunikaci s lidmi se zdravotním

informace o nejbližší speciálně upravené pobočce či

3. Hned pod hvězdičkami najdete kolonku pro slovní hodnocení banky. Můžete zde popsat, s čím jste spokojeni, nebo co se
vám naopak na bance nelíbí.

postižením (vady zraku, řeči, sluchu, pohybu)
• přívětivost, přehlednost a uzpůsobení internetových stránek

4. Je nutné vyplnit kliknutím na kostičku to, že jste osoba se zdravotním postižením, tedy nezapomeňte tuto kolonku označit!

banky s možností snadné dohledatelnosti informací určené

5. Označíte kliknutím na kostičku, že nejste robot (tedy, že nezasíláte nějaké spamy apod.).

osobám se zdravotním postižením
B. Občané se zrakovým postižením

můžete všechny retailové banky, které na tuzemském trhu působí a které také poskytují své služby lidem se zdravotním postižením.
Mezi hodnocenými bankami tak najdete Českou spořitelnu, která se stala výhercem minulého ročníku, Komerční banku, ČSOB,
Poštovní spořitelnu, GE Money Bank, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Fio banku, Air Bank, Zuno, Equa Bank, mBank, Sberbank,
Expobanka CZ.
Svým hodnocením nepomáháte jen sami sobě, ale i ostatním lidem se zdravotním postižením, kterým i díky vašemu hodnocení
bude moci banka zlepšit své služby a přístup k lidem se zdravotním postižením.

bankomatu
• zajištění člověka se znalostí znakového jazyka na pobočce
při sjednávání produktů či služeb
• pomůcky pro vysvětlení produktů a služeb či podmínek jinak
než mluveným slovem (tiskoviny, obrázky apod.)

6. Kliknete na modré tlačítko „Hodnotit“.
Vaše hodnocení a komentář se zapíše do sloupce níže, čím si zkontrolujete, že jste banku skutečně řádně ohodnotili. Hodnotit

• obecné informace pro osoby se sluchovým 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 programy lidí
se zrakovým postižením

• přívětivost a srozumitelnost internetového bankovnictví 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 osobním
kontaktu tak i kontaktu e-mailovou formou

2) Produkty, služby, poplatky

• s peciální úvěr na pomůcky pro OZP či bezbariérové úpravy

20. 7. 2015

bytu, který by byl minimálně úročen

• produkty využívané klienty se zdravotním postižením, nebo
produkty, které jim jsou přímo určené. Schopnost banky
nabídnout klientovi se zdravotním postižením produkt na

3) Společenská odpovědnost banky

míru (jak se tomu děje např. u VIP klientů)

•a
 ngažovanost banky v podpoře nadací, ústavů či
organizací zabývajících se péči či službami pro občany se

• poplatky flexibilně upravené vůči klientům s konkrétním

zdravotním postižením

zdravotním postižením (např. pokud člověk se zdravotním
postižením nemůže vybírat z bankomatu, nabídne mu banka

•p
 odpora banky projektům zaměřeným na pomoc občanům
se zdravotním postižením

alternativně výběr na pobočce za stejných podmínek, jaké
jsou u výběru z bankomatu)

•p
 odpora banky vzdělávacím projektům či školám se

• specializované služby banky pro potřeby osob se
zdravotním postižením (např. schopnost banky nabídnout
službu na míru klientům se zdravotním postižením, služba

1

GEEN Nejvstřícnější bankou za první čtvrtletí roku 2015 se stala Fio banka
GEEN Nejvstřícnější bankou za první čtvrtletí roku 2015 se stala opět Fio banka. Banka tak navazuje na své úspěchy z
předchozích ročníků hodnocení. Druhá v pořadí se umístila Air Bank a na třetím místě pak Equa Bank.
Fio banka získala od odborné poroty, serveru bankovnipoplatky.com a veřejnosti hodnocení 80,58 procent, což ji stačilo na
obhájení prvního místa. Druhá v pořadí Air Bank získala 77,83 procent. Třetí byla Equa Bank, která obdržela hodnocení ve výši

zaměřením na vzdělávání občanů se zdravotním postižením

76,29 procent.

(např. finanční gramotnost)

Na prvních třech nejlepších pozicích se umístily tentokrát hned tři nízkonákladové banky. Z větších bank se nejlépe dařilo GE
Money Bank, která obsadila čtvrté místo a hodnocení 71,91 procent.

překladatelů do znakového jazyka, výpis z účtu po telefonu,
použití Braillového písma apod.

1. 9. 2015

GEEN Nejvstřícnější banka: Nejlevnější bankou za rok 2014 je Fio
GEEN Nejlevnější bankou za rok 2014 se stala Fio banka. Banka uplatňuje stále nejnižší náklady na provoz a pořízení
základních bankovních produktů a služeb a má přehledný sazebník poplatků. Za Fio bankou se umístily mBank a Equa.
Fio banka získala od serveru Bankovnipoplatky.com, která banky hodnotí z hlediska výše poplatků a přehlednosti sazebníků
88,5 procenta, což ji stačilo na obhájení prvního místa. Druhá v pořadí mBank získala 87,2 procenta. Třetí nejlevnější bankou se
stala Equa Bank, která obdržela hodnocení ve výši 86,3 procenta.
Na prvních třech nejlepších pozicích se umístily logicky hned tři nízkonákladové banky. Z větších bank se nejlépe dařilo
UniCredit Bank, která obsadila šesté místo a hodnocení 77,2 procenta.

GEEN Nejvstřícnější bankou za II. čtvrtletí 2015 je stále Fio.
Na paty jí šlape Air Bank

22. 4. 2015

GEEN Nejvstřícnější bankou se i ve druhém čtvrtletí stala Fio banka. Tato banka získala
celkového hodnocení 77,3 procentního bodu. Druhá v pořadí Air Bank získala o pouhá dvě
desetiny procentního bodu méně, tedy 77,1 procentního bodu. Třetí pak následuje Equa Bank
s hodnocením 75,4 procentního bodu.

Projekt Nejvstřícnější banka získala nového titulárního partnera

Na hodnocení se podílí odborná porota o deseti odbornících, server Bankovní poplatky a veřejnost formou internetového

První klientský rating bank - Nejvstřícnější banka, který na tuzemském trhu působí již od
roku 2010 získává nového titulárního partnera. Tímto partnerem se stala společnost General
Energy, a.s.

hodnocení.
Nejzajímavějším výsledkem II. čtvrtletí je téměř stejné hodnocení dvou nejvstřícnějších banka, tedy Fio banky a Air Bank. Rozdíl

Partner projektu společnost General Energy, a.s. (www.geen.eu), působí v oblasti investic do projektů zelené energie. Tyto

v hodnocení obou bank byl minimální. Zatímco oproti prvnímu čtvrtletí Fio banka ztratila 3,3 procentního bodu, Air Bank přišla o

projekty sama navrhuje, nebo do nich prostřednictvím investičních nástrojů přímo vstupuje. Společnost se tak podílí výrazným

pouhých 0,7 procentního bodu. První místo Fio banky je tak pro příští čtvrtletí ohroženo.

způsobem na rozvoji a popularizace těchto, pro budoucnost, velmi důležitých zdrojů energie.

Petr Kučera, vedoucí redaktor ekonomické rubriky serveru Aktualne.cz hodnotí Nejvstřícnější banku takto:„Banka, za níž mluví

Zelená energie je z pohledu společnosti do budoucna nejlepší a nejvstřícnější způsob zajištění energie pro spotřebitele. I z

činy, respektive nulové nebo nízké poplatky a snaha neždímat klienty za každou cenu. Jako jedna z prvních v tuzemsku zavedla i

tohoto důvodu se společnost rozhodla vstoupit do segmentu hodnocení bank působících na tuzemském trhu. Chování a vstřícnost

možnost vstupu do mobilního bankovnictví otiskem prstu včetně potvrzování plateb.“

bank je pro jejich klienty i veřejnost jako celek velmi důležitou hodnotou, na které staví i společnost General Energy. Spokojenost

Fio bance pomohly k vítězství byť jen velmi těsnému následující aktivity a inovace. Banka poměrně výrazně snížila úrokové sazby

klienta, nikoliv pouhá spokojenost akcionáře, by měla být cílem nejen každé banky, ale i společnosti zabývající se spokojeností

u svých hypoték, zaznamenala také velký úspěch v hodnocení svých produktů v soutěži Zlatá koruna, i Fio zavedla bonusy za

klientů s používáním či investicí do zelených energií.

platby svou kreditní kartou, navíc umožnila svým klientům přihlašovat se do mobilního bankovnictví otiskem prstu.

Díky vstupu partnera dochází v projektu, který se nyní bude nazývat GEEN Vstřícná banka, k dalšímu rozšíření a rozvoji.

Air Bank se výrazným způsobem dotáhla na dosud suverénní Fio banku a má velkou naději ji v dalších čtvrtletích překonat. Air
Bank je velmi dynamická a přichází s velmi zajímavými a inovativními nápady.
Další v pořadí se umístila Equa Bank s hodnocením 75,4 procentního bodu. Tato banka se také stala bankou s nejvstřícnější
poplatkovou politikou.

Novinky v roce 2015

Čtvrtá v pořadí se umístila Sberbank, která se také stala největším skokanem. Tato banka získala ve druhém čtvrtletí hodnocení
73,2 procentního bodu a mezičtvrtletně si tak polepšila o výrazných 7,7 procentního bodu.

- Nové internetové stránky projektu. Projekt hodnocení bank se počínaje dubnem 2015 výrazně zkvalitní a zpřehlední spuštěním
nových internetových stránek projektu. Ty přinesou zásadní změnu a modernizaci stránek. Na stránkách naleznou uživatelé
nově největší databázi a přehled hodnocení bank od roku 2010 do současnosti. Uživatelé si tak budou moci porovnat banky z
hlediska hodnocení, inspirovat se pro výběr své banky hodnocením odborných porotců, nebo z pohledu jiných uživatelů a budou
si moci banky porovnat dle různých kritérií. Uživatelé také budou moci pracovat s každou bankou, o níž najdou na stránkách
zajímavé a užitečné informace.
- GEEN Vstřícná banka - Handicap Friendly. Spuštění hodnocení osob se zdravotním postižením GEEN Vstřícná banka Handicap Friendly - opět nabídneme uživatelům hodnocení osob OZP, které budou banky hodnotit z hlediska jejich vstřícnosti k
osobám se zdravotním postižením.
- GEEN Vstřícná banka - Zelená banka. Úplně nová část hodnocení, která bude reflektovat zaměření a specializaci titulárního
partnera na zelené projekty. V tomto hodnocení tak banky budou hodnoceny z hlediska svého postoje k životnímu prostředí,
praktických a realizovaných kroků v tomto segmentu (používání biometrických podpisů jako úspora papíru, zateplení poboček,
třídění odpadu, podpora projektů šetrných k životnímu prostředí, financování zelené energie apod.).

22. 4. 2015

3. 2. 2016

GEEN Nejvstřícnější bankou za celý rok 2014 se stala Fio banka

GEEN Nejvstřícnější bankou za IV. čtvrtletí roku 2015 se stala Fio
banka

GEEN Nejvstřícnější bankou za rok 2014 se stala opět Fio banka. Banka tak obhájila své
prvenství z minulých ročníků. Druhá v pořadí se umístila Air Bank a na třetím místě se usadila
UniCredit Bank.

V projektu klientského ratingu GEEN Vstřícná banka se Nejvstřícnější bankou za 4. čtvrtletí
roku 2015 stala Fio banka. Tato banka si opět vyměnila první pozici s Air Bank. Následují
Equa Bank na třetím místě, UniCredit Bank na čtvrtém a mBank na pátém místě.

Fio banka opět vítězná

Fio banka získala od odborné poroty, serveru www.bankovnipoplatky.com a veřejnosti celkové průměrné roční hodnocení 79,16
procent, což ji stačilo na obhájení prvního místa. Druhá v pořadí Air Bank získala celkově 75,00 procent. Třetí v pořadí UniCredit

Nejlepší hodnocení si od jedenáctičlenné odborné poroty, serveru Bankovnipoplatky.com a veřejnosti získala ve 4. čtvrtletí Fio

Bank obdržela hodnocení ve výši 71,91 procent.

banka. Ta jen těsně předstihla Air Bank na druhém místě a to o pouhých 0,37 procentního bodu.

Na prvních třech nejlepších pozicích se umístily dvě nízkonákladové a jedna tradiční středně velká banka. Z největších bank se

Fio banka jako retailová banka vždy nabízela a nabízí něco navíc. Banka při své atraktivnosti využívá výhod nízkonákladové

nejlépe dařilo Komerční bance, která obsadila osmé místo.

české banky s minimálními poplatky a výhod své tradiční specializace - investic do cenných papírů a zajišťování plateb z a do
zahraničí. Banka navíc umí svůj produkt zatraktivňovat i mezi studenty vysokých škol, pro něž pravidelně pořádá projekt Student
Broker. Banka také umožnila založit si běžný účet on-line bez jakéhokoliv papírování. Nutno dodat, že touto inovací dohání Fio

27. 10. 2015

GEEN Nejvstřícnější bankou za III. čtvrtletí roku 2015 se stala Air Bank
V projektu klientského ratingu GEEN Vstřícná banka se Nejvstřícnější bankou za 3. čtvrtletí
roku 2015 stala Air Bank. Tato banka nahradila na prvním místě Fio banku, která se tentokrát
umístila na druhém místě. Následují Equa Bank na třetím místě, GE Money Bank na čtvrtém a
mBank na pátém místě.

Air Bank zaujala první místo po Fio bance
Nejlepší hodnocení si od jedenáctičlenné odborné poroty, serveru Bankovní poplatky a veřejnosti získala ve 3. čtvrtletí poprvé
v tomto roce Air Bank. Tato banka tak nahradila do té doby vedoucí Fio banku. Air Bank získala hodnocení 82,01 procentního
bodu. Proti předchozímu čtvrtletí si polepšila o 4,9 procentního bodu.
Vysoké hodnocení si Air Bank vysloužila za zavedení a zprovoznění své novinky - převod hypotečního úvěru. Samotný převod
hypotečního úvěru sice není u tuzemských bank úplnou novinkou, v případě Air Bank se však jedná o produkt výrazně inovovaný.
Převést hypotéku od jiné banky lze on-line, navíc je možné hypotéku splatit kdykoliv v průběhu splácení a to bez sankcí. Klienti
mohou i sami navyšovat splátky hypotéky dle své aktuální potřeby. Dále banka zvýšila hodnocení v kategorii nízkých poplatků a
přehlednosti svého sazebníku.

náskok dalších zejména nízkonákladových bank, u kterých můžete účet založit on-line už delší dobu. Fio také těžila z výhodnější
poplatkové politiky ve vztahu ke svým klientům.

27. 2. 2015

15. 4. 2015

Nejvstřícnější bankou za IV. čtvrtletí roku 2014 je dle hodnocení
odborníků Air Bank

Projekt Nejvstřícnější banka získala nového titulárního partnera

V projektu klientského ratingu Vstřícná banka se v hodnocení odborné poroty, která je
nejdůležitějším článkem hodnocení, stala Nejvstřícnější bankou za 4. čtvrtletí roku 2014 Air
Bank. Tato banka získala od poroty průměrné hodnocení 76,19 procent. Druhou nejvstřícnější
bankou byla porotou určena Fio banka s hodnocením 75,88 procent a třetí se umístila
Komerční banka, která od poroty získala hodnocení 74,50 procent.

První klientský rating bank - Nejvstřícnější banka, který na tuzemském trhu působí již od
roku 2010 získává nového titulárního partnera. Tímto partnerem se stala společnost General
Energy, a.s.
Partner projektu společnost General Energy, a.s. - GEEN.EU, působí v oblasti investic do projektů zelené energie. Tyto projekty
sama navrhuje, nebo do nic prostřednictvím investičních nástrojů přímo vstupuje. Společnost se tak podílí výrazným způsobem na

Air Bank zaujala místo po Fio bance

rozvoji a popularizace těchto pro budoucnost velmi důležitých zdrojů energie.
Zelená energie je z pohledu společnosti do budoucna nejlepší a nejvstřícnější způsob zajištění energie pro spotřebitele. I z
tohoto důvodu se společnost rozhodla vstoupit do segmentu hodnocení bank působících na tuzemském trhu. Chování a vstřícnost

Nejlepší hodnocení si od jedenáctičlenné odborné poroty projektu Vstřícná banka dosud téměř vždy odnášela Česká spořitelna.

bank je pro jejich klienty i veřejnost jako celek velmi důležitou hodnotou, na které staví i společnost General Energy. Spokojenost

V polovině loňského roku však tuto velkou banku nahradila Fio banka, kterou ve čtvrtém čtvrtletí nahradila na prvním místě právě

klienta, nikoliv pouhá spokojenost akcionáře by měla být cílem nejen každé banky, ale i společnosti zabývající se spokojeností

Air Bank. Porotci na této bance ocenili zejména velkou aktivitu, velmi dobrý marketing mířící na mladou a aktivní klientelu a také

klientů s používáním či investice do zelených energií.

doprovodné aktivity zaměřující se na studenty středních a vysokých škol.

Díky vstupu partnera dochází v projektu, který se nyní bude nazývat GEEN Vstřícná banka k dalšímu rozšíření a rozvoji.

Banka tak dokáže velmi dobře vyplňovat prostor, který nedokážou pokrýt větší banky na trhu. Banka má navíc prostor k růstu,
protože jako menší banka má stále možnosti přicházet na trh s novými produkty, které rozšíří její nabídku.
Z produktového hlediska porotce zaujal nový produkt této banky - refinancování hypotéky, která umožňuje předčasné splátky
bez poplatků a sankcí a to i v průběhu fixace.
Bance také pomáhá stabilnější pozice, kterou dosáhla díky zisku, který za tři čtvrtletí loňského roku dosáhl 151 milionů korun.
Banka působí velmi inovativně a energicky což potvrzují i naši porotci. „Air Bank začala testovat možnosti refinancování
hypoték. Navíc umožnila svým klientům platit mimořádné splátky za hypotéku i v období fixace. V době, kdy většina bank má za
mimořádné splátky (i mimo období fixace) je to rozhodně krok, který klienty potěší. Navíc pokračuje v trendu snižování poplatků
u účtů a zvyšování úroků zhodnocení vložených prostředků. Banka by si zasloužila jedničku,“ hodnotí banku porotce a současně
manažerka a redaktorka zpravodajského serveru Parlamentní listy (www.parlamentnilisty.cz) Markéta Grušáková.

1. 9. 2015

GEEN Nejvstřícnější banka: Nejlevnější bankou za rok 2014 je Fio
GEEN Nejlevnější bankou za rok 2014 se stala Fio banka. Banka uplatňuje stále nejnižší
náklady na provoz a pořízení základních bankovních produktů a služeb a má přehledný
sazebník poplatků. Za Fio bankou se umístily mBank a Equa.
Fio banka získala od serveru Bankovnipoplatky.com, která banky hodnotí z hlediska výše poplatků a přehlednosti sazebníků
88,5 procenta, což ji stačilo na obhájení prvního místa. Druhá v pořadí mBank získala 87,2 procenta. Třetí nejlevnější bankou se
stala Equa Bank, která obdržela hodnocení ve výši 86,3 procenta.
Na prvních třech nejlepších pozicích se umístily logicky hned tři nízkonákladové banky. Z větších bank se nejlépe dařilo
UniCredit Bank, která obsadila šesté místo a hodnocení 77,2 procenta.
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3. místo

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

76,4
VSTŘÍCNÁ BANKA

poplatků. Web se na počátku věnoval pouze petici proti poplatkové politice našich bank. V průběhu následujících měsíců a let se

90

na základě velkého zájmu veřejnosti a médií rozšířil. Server se od svého vzniku věnuje různým aktivitám, které přímo či nepřímo souvisejí
s bankovními poplatky. V první řadě to jsou ankety – o nejabsurdnější bankovní poplatek, o nejslušnější banku, o nejpropracovanější
internetové stránky. Dále to byl podrobný průzkum o výši bankovních poplatků u běžných účtů typického bankovního klienta. Soutěž
pro studenty – Ideální banka v 21.stolení, den protestu proti bankovním poplatkům (28. 2. ), studie bankovních služeb v ČR – Kliente,

VSTŘÍCNÁ BANKA

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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