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HOTOVO

Nový 
Navigátor

Podívejte se, jak se proměnil a co 
všechno teď nově umí náš interní 

elektronický magazín.

KROK ZA KROKEM

Jak na škodní 
protokol

Když ztratíte firemní mobil, 
nabouráte auto nebo vás podvede 

klient, hlavu vám neutrhneme.

KONÍČEK

Naše zlatá 
slavice

Kolegyně Marcela Babková si 
po práci zpívá. Je totiž členkou 

Sukova komorního sboru. 

POMÁHÁME

Běháme hodně, 
běháme rádi

Zaběhejte si s islandským 
ultramaratoncem Kujanem 
a přispějte na dobrou věc.

Stížnosti 
jsou dar



2  KOMPAS 02/2015

26 473
Na začátku března 2015 jsme spustili projekt 

Hledá se obchod

„Projekt Hledá se obchod lidem umožňuje dát 
jasně najevo, které obchody a služby postrádají 
ve svém okolí. Zároveň je příležitostí pro podni-
katele – tipy od veřejnosti kombinujeme s dalšími 
unikátními daty a podnikatelům nabízíme různé 
druhy map, analýzy tržního potenciálu a statistiky, 
které jim na začátku podnikání poskytují konku-
renční výhodu. Máme pro ně připravené i speciální 
balíčky, které jim pomohou při rozvoji podniká-
ní,“ říká Petr Manda, výkonný ředitel Firemního 
bankovnictví.

Zatím nás kontaktovalo přibližně 160 zájemců 
o podnikání. Dalších 400 příležitostí jsme identifi-
kovali sami na základě analýzy vložených dat. Ti, 
co nás oslovili nejčastěji, chtějí podnikat v oblasti 
gastronomie nebo obchodu s potravinami – rádi 
by si otevřeli kavárnu či restauraci, případně 
klasickou samoobsluhu, což koresponduje 
i s hlasováním veřejnosti. Nejčastěji na webo-
vých stránkách evidujeme právě přání a podněty 
na otevření restaurací, kaváren či obchodů s jíd-
lem – například pekařství nebo řeznictví.

K projektu jsme vytvořili také profil na Face-
booku. Komunikace na sociální síti se nám daří, 
za tři měsíce od spuštění projektu jsme získali 
více než 3 600 fanoušků. Na Facebooku jsme 
zveřejnili i fotky osmi výherců soutěže o iPhony, 
které jsme jim předali přímo v pobočkách ČSOB. 
Ačkoli masivní mediální kampaň k projektu již 
skončila, ta na Facebooku stále pokračuje a je 
prostředkem dlouhodobé komunikace s těmi, 
kteří se o projekt zajímají.

Číslo

tipů a hlasů na nové obchody 
a služby zadali lidé během prvních 
tří měsíců na webových stránkách 

www.hledaseobchod.cz

26 4737
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Klientská podání
Na stížnosti a reklamace se díváme 
pozitivně, protože je to velmi dobrý 
způsob, jak získat skutečně kvalitní 
a reálnou zpětnou vazbu od našich 
klientů. Právě tyto informace nám 
hodně pomáhají při vylepšování 
nejrůznějších procesů a služeb.

Sýrárna Orrero je naším 
klientem už dva roky
Roberto Brazzale se rozhodl vyrábět 
tradiční italské sýry v moravské 
Litovli. Vlajkovou loď firmy, značku 
Gran Moravia, zná snad každý, 
stejně jako síť značkových prodejen 
Formaggeria. V exkluzivním 
rozhovoru pro Kompas se dočtete, 
co benátskému podnikateli vyhovuje 
na spolupráci s ČSOB.

Propojení s Patrií
Od letošního roku se naplno rozjela 
spolupráce naší banky s Patrií. 
„Budeme se zapojovat všude, kde 
budeme schopni kolegům přispět. 
Pro nás je zásadní projekt Investiční 
platformy, který z velké části vyvíjí 
IT tým Patrie,“ říká ředitel Patrie Jiří 
Vyskočil.

Obsah

Editorial

Časopis pro zaměstnance ČSOB / Vydává: Externí komunikace a interní média, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 / 
Šéfredaktorka: Kateřina Lejčarová / Redakční rada: Hany Farghali, Ondřej Vychodil, Martin Kupka, Alena Králíková,  
Jiří Coufal, Tereza Matějková, Vlasta Dolanská, Eva Kubíčková, Tomáš Sobotka / Vydáno: 6. 7. 2015 / 
Kontakt: interkom@csob.cz / Údaje jsou platné ke dni uzávěrky / V rubrikách Téma, Produkt, Naše věci, Koníček, 
Sezona a Pomáháme jsou použity ilustrační fotografie / Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

léto právě začalo a my doufáme, 
že ho budete trávit i s námi! Ačkoli 
jsme přesně v polovině mezi dvěma 
vánočními svátky, máme pro vás 
dva dárky. Ten první – hranolek 
s tipy, jak nakládat s citlivými in-
formacemi – vám ulehčí život a jed-
noduchou formou pomůže správně 
zacházet s dokumenty a jejich 
označováním. Ten druhý – slevové 
kupony – vám zase dá možnost po-
slat radost dál. Nabídněte zajímavé 
slevy na naše produkty v rodině, 
kamarádům nebo svým známým!
Chcete vědět, proč vám rozdáváme 
dárky v létě? Máme totiž radost. 
Radost, že s námi klienti stále více 
mluví, posílají nám tipy na nové 
obchody, že boříme zdi a budujeme 
mezi sebou mosty, jak trefně pojme-
noval připojení Patrie do skupiny 
ČSOB v rozhovoru její ředitel Jiří 
Vyskočil. A stejně velkou radost 
máme i z toho, že tým klientské 
péče dokáže z každé stížnosti 
vytěžit cenné informace, které nás 
posilují, že naše kolegyně Marcela 
Babková má zlato v hrdle a že v Plz-
ni mají zlato v Česku nejzlatější. Po-
myslné zlaté medaile se rozdávaly 
i deseti vítězům naší Extraligy. Toto 
všechno a mnohem více vám přiná-
ší nové letní číslo zlatem oceněného 
magazínu Kompas.

Pohodové čtení a zlaté léto!

Eda Hekšová
výkonná ředitelka Komunikace

10

24
Jeden z nás
Michal Holcman se věnuje hlavně 
našim klientům z řad fyzických 
osob – podnikatelů. A vede si 
opravdu skvěle! V soutěži na úvěry 
FOP je momentálně na prvním 
místě. Snaží se plnit v průměru jeden 
úvěrový produkt týdně.

Výroba:
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Zaznamenali jsme

Nový Penzijní portál
ČSOB Penzijní společnost zahájila v dubnu provoz 
nového Penzijního portálu (www.penzijniportal.cz), 
který zobrazuje informace o klientově smlouvě, 
celkovém stavu prostředků a příchozích platbách. 
Portál je určen pro klienty penzijního připojištění, 
doplňkového penzijního spoření i důchodového 
spoření. Penzijní portál vznikl jako nultá fáze při-
pravovaného investičního portálu ve spolupráci se 
společností Patria. Projektoví manažeři Jaromír Kup-
ka a Rostislav Plíva jej byli schopni dodat, včetně 
propojení s portálem Patria Direct, za neuvěřitelné 
4 měsíce. Registrace do portálu je velmi jednodu-
chá, intuitivní a nevyžaduje žádný podpis smlouvy. 
Během prvních 2 měsíců se do Penzijního portálu 
zaregistrovalo více než 10 000 klientů.

ČSOB Pojišťovna představuje 
pojištění Náš domov
Nový produkt poskytuje široký rozsah krytí rizik 
ve třech variantách (Standard, Dominant nebo Pre-
miant) a volitelná připojištění. Produkt nabízí širokou 
škálu možností pojištění nejrůznějších předmětů, 
například i okrasných rostlin a zahradních dekorací 
nebo věcí sloužících k podnikání či výkonu povolání. 
Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na škody na vě-
cech vypůjčených a naše asistenční služby obsahují 
i bezplatné opravy domácích elektrospotřebičů. 
Pojistit lze byt, rozestavěnou stavbu, rodinný dům, 
chatu, ale třeba i mobilheim. A samozřejmě veškeré 
domácí zařízení, vše v plném rozsahu pojistných 
rizik a za jednotnou cenu. Volitelně pak lze pojištění 
rozšířit třeba o osobní potřeby studenta na koleji 
nebo o krytí mimořádně drahého jízdního kola či 
invalidního vozíku. 

Letní bankovní hry
Letos na letní bankovní hry dorazilo 463 zaměst-
nanců a o druhém červnovém víkendu se utkali ve 
14 disciplínách. Počasí vyšlo skvěle a výsledky na-
šich kolegů byly vynikající. Letní sportovní akcí, kte-
rá se i letos konala ve Sportovním centru Nymburk, 
provedla moderátorská dvojice Vojtěch Bernatský 
a Petr Svěcený. Jsme moc rádi, že letní bankovní hry 
posloužily i dobré věci. Na charitativním jukeboxu 
se podařilo vytančit pro nadaci Rehafit 3 000 korun. 

Pořiďte si bezkontaktní nálepku 
zdarma
Bezkontaktní nálepku si nyní můžete pořídit bez mě-
síčního poplatku. Akce trvá do konce roku 2015. Ná-
lepkou můžete platit stejně jednoduše jako se svou 
bezkontaktní kartou. Stačí ji nalepit na mobil nebo 
třeba na přívěsek a mít ji stále po ruce. S platební 
nálepkou zaplatíte rychle, pohodlně a do 500 korun 
bez zadání PINu. Vydáváme ji k debetní i kreditní 
kartě ČSOB/Era. Nálepku si můžete objednat pro-
střednictvím on-line formuláře. PIN si můžete převzít 
ze své stávající karty, stačí to vyznačit ve formuláři. 
Formulář a další informace naleznete na našem 
intranetu / Weby / Bezkontaktní nálepky.

Měníme se!
Přijďte se sami přesvědčit 3. října do NHQ. Dozvíte 
se více o tom, co děláme a co připravujeme. 
Tentokrát můžete vzít i rodinu, program máme 
pro každého. Více se dozvíte v průběhu července 
a srpna. Těšíme se na vás! 

77
regionů navštívili během května 

a června kolegové v čele s Petrem 
Hutlou. Pracovníci z poboček tak 
získali čerstvé zprávy o probíhající 

transformaci. Informace však 
neproudily jednostranně – i kolegové 

z ústředí získali hodně nových 
podnětů. Během workshopů 

na roadshow padlo velké množství 
dobrých nápadů. Společný cíl byl 

formulován jasnou vizí Hukotu: 
Přinášíme užitečné služby. Příjemně, 

jednoduše. A proto nás klienti 
doporučují.  
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Inspirace pro klienty i kolegy

Rozdáváme radost

Sladký jarní den
Dne 20. března 2015 se ve spolupráci s Poš-
tovní spořitelnou uskutečnila v prostorách 
pošty Hodonín první akviziční akce pro klienty 
Poštovní spořitelny a návštěvníky pošty 
s názvem Oslaďte si s námi první jarní den. 
Barevná květinová výzdoba a lahodně sladká 
vůně zákusků z cukrářské dílny paní Jordáno-
vé z Dubňan vítala příchozí hosty. Specialistky 
pro bankovní služby (paní Gertnerová a paní 
Rédrová) informovaly návštěvníky o nových 
službách, které specializovaná bankovní 
přepážka na poště poskytuje, a o dalších 
možnostech, které klienti mohou využít 
přímo u této přepážky. Řada klientů ocenila 
příjemné a diskrétní prostředí a také klientský 
přístup všech pracovníků pošty. 

Investiční setkání 
s klienty
Ve velmi příjemné a přátelské atmosféře 
proběhlo v Kladně Investiční setkání s klienty. 
Zástupce Asset Managementu Jan Kůrka 
klienty seznámil se situací na trzích v České re-
publice, v Evropě a v celém světě. Klienty také 
provedl produktovou nabídkou fondů ČSOB 
a zdůraznil zejména nově nabízený fond ČSOB 
úrokové schody 1. Po skončení prezentace Jan 
Kůrka odpovídal na dotazy, diskuze byla velmi 
přínosná nejen pro klienty, ale i pro pracovníky 
ČSOB. Celý večer byl zakončen ochutnávkou 
portského vína spolu s odbornou přednáškou. 
Investiční setkání se konají pravidelně po celé 
České republice, jen od začátku roku proběhlo 
celkem 22 setkání. 

Sbírka pro Diakonii 
Broumov
V úterý 28. dubna se v Hradci Králové konala 
charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Akce 
byla uspořádána na návrh Zpracovatelského 
centra útvaru Právní a procesní podpora. Šlo 
o vůbec první hromadnou sbírku pořádanou 
ve spolupráci s touto organizací. Prostory 
organizátorům propůjčila pobočka ČSOB 
na Ulrichově náměstí, a byla tak dostupná 
širokému okruhu zaměstnanců. Na sběr-
né místo nosili nejen oblečení, ale i knihy, 
nádobí a drobné kuchyňské spotřebiče. Další 
sbírku by v Hradci Králové rádi uspořádali 
na podzim.

Pečivo, které pomáhá
Ostravští kolegové, kteří mají na starosti sprá-
vu úvěrů pro firemní bankovnictví, se nechali 
inspirovat charitativní akcí, jež nedávno pro-
běhla také v ústředí v Radlicích. Uspořádali 
snídani, na niž část kolegů napekla různé 
sladké i slané pečivo, které si pak ostatní měli 
možnost zakoupit. Pro většinu kolegů to byl 
velmi zajímavý zážitek, z něhož všichni mohli 
mít dobrý pocit, ať již proto, že napekli, nebo 
si nakoupili. Podařilo se vybrat neuvěřitelných 
3 350 korun, které jsme poslali nadaci Dobrý 
anděl. „Je úžasné vědět, že člověk pracuje 
s lidmi, kterým osud druhých není lhostej-
ný! Navíc jsme se mohli nechat inspirovat 
kulinářským uměním, ochutnat něco nového 
a poznat pekařské nadání svých kolegů,“ 
ohodnotila aktivitu svých kolegů Martina Ba-
borová, manažerka Správy úvěrů pro firemní 
bankovnictví JEP.

Jdeme tam, kde jsou 
klienti, spouštíme 
Facebook ČSOB

Co doposud našim klientům chybělo? 
Jsme banka s nejširší pobočkovou sítí v Česku 
a kontaktovat nás je snazší než jakéhokoli 
jiného konkurenta. Máme 3 450 poboček, 
máme mnohokrát oceněné Klientské centrum 
a pro klienty Ery máme i online chat a face-
bookový profil. Přesto nám do kompletní mo-
zaiky chyběla podstatná část – facebookový 
profil ČSOB a jeho napojení na Klientské cent-
rum. Od začátku prázdnin je ale vše jinak. 

Spustili jsme facebookový profil ČSOB, 
který vychází z někdejšího profilu Student-
ského konta, a vytvořili z něj důvěryhodný 
a rychlý kanál obsluhy. Významně jsme tak 
rozšířili péči o naše klienty, kteří se na nás se 
svými dotazy a přáními nově mohou obracet 
prostřednictvím nejpopulárnější sociální sítě 
denně od osmi do dvaadvaceti hodin. Stavíme 
klienta do středu všeho, co děláme, a je pro 
nás prioritou reagovat na jeho dotaz či přání 
v okamžiku, kdy u něj tato potřeba vznikne.

Péče o klienty je hlavní úlohou nově zří-
zeného profilu, nicméně aktivně jej budeme 
používat též pro produktovou a korporátní 
komunikaci. Za obsah na facebookové zdi jsou 
odpovědní kolegové z digitálního marketingu, 
Klientského centra a Externí komunikace. 

V Česku používá Facebook více než 4,2 mi-
liony lidí, což představuje zhruba dvě třetiny 
tuzemské internetové populace. Například 
mobilní operátoři odbaví v současnosti přes 
sociální sítě kolem jedné pětiny zákaznických 
přání a požadavků – se snižujícím se věkovým 
průměrem klientely se tento podíl přitom prů-
běžně zvyšuje. ČSOB prochází transformací 
s ambicí stát se moderní bankou, která bude 
první volbou nejen pro zajištěné klienty, kteří 
hledají stabilitu a expertízu, ale i pro ty, kteří 
chtějí jednoduché služby, kdekoli a kdykoli. 
První se proto začala proměňovat pobočková 
síť, nyní přichází Facebook a za pár týdnů tu 
budou nové webové stránky, které budou ori-
entovány především na potřeby klientů. A za 
několik měsíců přibydou videobankéři, kteří 
se časem „nastěhují“ do virtuálních poboček.

Budeme zkrátka všude tam, kde nás klienti 
hledají. Buďte s námi online i vy a dejte nám 
„like“ na www.facebook.com/csob.

Hany Farghali
ředitel Externí komunikace a interních médií
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Z bankovního světa

Napsali o nás

Náš ombudsman
Časopis Marketing Sales Media přinesl 
článek o práci ombudsmana ČSOB. Martin 
Kovář řešil společně se svým týmem jen 
v loňském roce více než 1 300 podnětů. 
Zhruba 97 % těchto případů bylo vyřešeno 
a klient přijal navrhované řešení. Podle 
Martina Kováře se banka i přes odlišnost 
řešených problémů v průběhu času propra-
covala k řadě modelových situací, jež mají 
svůj standardní postup řešení. I když v pod-
mínkách vyřizování podnětů je třicetidenní 
lhůta, průměrný čas odbavení požadavku je 
necelých sedm dní.

Marketing Sales Media, 11. května

Objem hypotečních úvěrů díky 
nízkým úrokům roste
Hospodářské noviny se věnovaly tématu hy-
poték a poukázaly na to, že zájem o hypotéky 
neustále stoupá. Důležitou roli hraje pokles 
úrokových sazeb. Podle údajů Ministerstva 
pro místní rozvoj banky poskytly Čechům 
v letošním prvním čtvrtletí 21 600 nových 
hypotečních úvěrů za 37 miliard korun, což 
je o 8,1 miliardy více než ve stejném období 
loni. Češi se snaží využít nízkých úroků 
a zafixovat si jejich výši u hypoték na co 
nejdelší dobu. ČSOB nabízí garantovanou 
úrokovou sazbu 1,99 procenta pro hypotéku 
s pětiletou fixací a 70% poměrem k hodnotě 
nemovitosti. Banka klientům poskytuje 
i slevu z úrokové sazby až 0,4 procentního 
bodu u ČSOB Hypotéky, pokud úvěr kryje 
cenu nemovitosti do 85 procent. 

Hospodářské noviny, 12. května

Podpisové vzory
Právo se věnovalo tématu podpisových 
vzorů a pravidel pro jejich vytvoření. Přineslo 
také rady, jak zabránit padělání vzoru. 
„Doporučujeme klientům, aby se jejich 
podpisové vzory odlišovaly od běžného způ-
sobu podepisování používaného v běžné 
korespondenci,“ uvedla pro Právo tisková 
mluvčí ČSOB Pavla Hávová. „K vyššímu 
zabezpečení vzorového podpisu doporu-
čujeme další ochranné prvky jako heslo 
v alfabetické či numerické podobě, různé 
kombinace, případně specifické kresby. 
Vhodné je vkládání čísel či jiných znaků 
do jména, příjmení, použití velkých a malých 
písmen na bázi známého vytváření počíta- 
čových hesel, resp. identifikačních kódů,“ 
radí dále Pavla Hávová v Právu.

Právo, 16. května

Venkov versus města

Index očekávání firem: na vesnicích 
chybí lékárny
ČSOB zkoumala ve své analýze Index očekávání 
firem situaci lékáren na českém trhu. Pražský deník 
přinesl článek s výstupy této analýzy. ČSOB zjistila, 
že z celkového počtu 2 728 lékáren se většina 
nachází ve větších městech a že na venkově tato 
služba často chybí. Nepoměr panuje i v rozložení 
tržeb, nejvýdělečnější jsou lékárny v Praze. „Na sou-
časném lékárenském trhu vládne silně konkurenční 
prostředí, což může být jedním z důvodů, proč tržby 
lékáren významněji nerostou. Do nelehké situace 
se dostávají zejména soukromí lékárníci, kteří se jen 
těžko přizpůsobují cenové politice velkých řetězců,“ 
komentoval situaci na trhu Petr Manda.

Pražský deník, 18. května

Kde se žije lépe: ve městě, 
nebo na vesnici?
Odpověď na tuto otázku zjišťovala Poštovní 
spořitelna. Z jejího průzkumu vyplývá, že ačkoli 
si Češi rádi stěžují, se svým životem je jich přes 
80 % spokojeno. Výzkum Poštovní spořitelny byl 
v květnu prezentován v mnoha médiích, informace 
přinesly např. novinky.cz, Deníky ČR, Metro nebo 
Česká televize. „O životě na vsi a ve městě koluje 
řada mýtů, ale ukazuje se, že mnoho z nich je 
jen v našich hlavách. Například není pravda, že 
autem jezdí zejména lidé z města. Téměř třetina lidí 
na vesnici a v malých městech používá auto denně, 
v Praze je to jen 17 % obyvatel,“ uvedla Vlasta Do-
lanská z Poštovní spořitelny. Průzkum přinesl i další 
zajímavá zjištění. Poměrně významné procento 
dotazovaných neuspoří nic. Na vesnici jde o 12 %, 
ve městech dokonce o 14 % obyvatel. „Na vesnici 
a v malém městě utratí lidé nejčastěji průměrně 
10 až 15 tisíc korun měsíčně. Ve větších městech 
a Praze je to 15 až 20 tisíc,“ komentoval situaci 
Petr Hutla, člen představenstva ČSOB odpovědný 
za retail.

novinky.cz, 20. května

Bankovní účty v ohrožení 

Titulní strana Mladé fronty DNES 
patřila tématu bezpečnosti 

bankovních účtů v Česku. Zejména 
internetové bankovnictví je pod 

palbou útočníků, kteří se účty snaží 
napadnout a následně i vykrást. 
Bohužel spousta lidí nedodržuje 
bezpečnostní pravidla při práci 

s internetovým bankovnictvím, proto 
dochází ke stále většímu množství 

pokusů o podvod v internetbankingu 
a intenzita i kvalita provedení 

stoupají. „Měsíčně zabráníme více 
než stovce případů, kdy klienti 
mohli potenciálně o své peníze 

na účtech přijít,“ uvedla v článku 
za ČSOB mluvčí Pavla Hávová.

Mladá fronta DNES, 4. května
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růst. Růstem blahobytu země se pak běžně 
posuzuje úspěšnost vlády v mírové době.

Šlo by nad rámec tohoto příspěvku vypo-
čítávat, proč nejfrekventovanější ukazatel 
blahobytu, hrubý domácí produkt na hlavu 
obyvatelstva v paritě kupní síly (HDPpcPPS), 
není spolehlivou mírou štěstí. Faktem je, že 
se čas od času setkáváme s pokusy vytvořit 
ukazatel alternativní, komplexnější a s poci-
tem štěstí občanů lépe korelovaný. Z mnoha 

důvodů se však tyto pokusy 
zatím nedaří šířeji prosadit 
(připomeňme např. bhútánský 
ukazatel hrubého národního 
štěstí nebo Sarkozyho index 
národního úspěchu).

I když provedené socioeko-
nomické výzkumy zatím nevedly 
k nalezení ukazatele, který 
by z vládních agend vytlačil 
dominantní roli HDPpcPPS, 
něco nám přece jen již ozřejmily. 

Například skutečnost, že štěstí lidí nemusí 
být přímo úměrné jejich příjmům a nepřímo 
úměrné míře společenské nerovnosti. Mezi 
faktory, které se vedle majetku a rovnosti 
uvádějí jako významné parametry ovlivňující 
míru prožívaného štěstí obyvatelstva, vcelku 
nepřekvapivě patří dobré zdraví, čisté životní 
prostředí, silný pocit komunitní sounáležitos-
ti, bezpečí domova a reálná možnost podílet 
se na zlepšování života komunity… 

V íce než sto let uplynulo od chví-
le, kdy francouzský filosof Émile 
Chartier zformuloval tvrzení 
uvedené v titulku. Nejspíš mu 
tehdy nešlo o to, aby vymyslel 

novou definici – chtěl jen připomenout para-
dox známý hledačům štěstí od nepaměti.

Otcové americké revoluce zařadili právo 
na hledání životního štěstí (spolu s právem 
na život a svobodu) mezi nezcizitelná lidská 
práva, jejichž zajištění je úkolem 
státu. Stalo se tak i navzdory 
skutečnosti, že nepanovala vše-
obecná shoda v tom, co je kon-
krétně myšleno tím štěstím, jehož 
hledání se má stát předmětem 
státní ochrany: pouze hmotné 
zabezpečení, nebo i spokojenost 
a osobní naplnění?

Dnešní vlády se zhusta musí 
vyrovnávat s tím, že jejich obča-
né od nich již neočekávají pouze 
zabezpečení volného prostoru pro hledání 
štěstí, ale preferovali by štěstí naservírované 
až domů, bez většího osobního přičinění. 
Uspokojit takovou poptávku není ovšem 
z podstaty možné: štěstí nelze vyrobit či kou-
pit, zabalit a poslat expres voličům…

Bezmocné vlády se tedy snaží podstrčit ob-
čanům namísto štěstí alespoň jeho náhražku: 
blahobyt. Blahobyt má mimo jiné tu výhodu, 
že jej lze snadno měřit a znázorňovat jeho 

Glosa

Štěstí je odměna těch, 
kdo je nehledali 
Komentuje: Martin Kupka

Vzkazy pro nás

Uzavření účtu
Chcete-li zrušit účet u ČSOB, tak počítejte 
s měsícem, než jsou schopni účet uzavřít. 
Neskutečné.

Sýkorka

Otisk prstu
A co vstup do Smartbankingu pomocí čtečky 
otisků prstů? 

Jiří Vlček

Sleva za nedostupnost
Vaše internetové bankovnictví má dost časté 
výpadky. Na svůj účet se nepřihlásíme, ale plat-
bu za vedení účtu si strhnout nezapomenete. 
Měli byste poskytovat slevy za nedostupnost 
vašich služeb.

Alice Pšeničková

Hodonín
Dobrý den, já bych uvítala McDonald’s v Hodo-
níně. Myslím, že okolo benzinky OMV by se úpl-
ně hodil. Jezdí tudy i mnoho cizinců, neboť je to 
blízko hranic, a v okolí je taktéž spousta velkých 
obchodů včetně nákupního centra, a žádné 
občerstvení kromě vietnamské restaurace 
zde nenajdete. Nejbližší McDonald’s je v Brně. 
Věřím, že by to ocenila spousta lidí.

Vanda

Jablonec nad Nisou
V Jablonci nad Nisou mi velmi chybí DIA obchod 
s potravinami a DIA restaurace. Byla bych moc 
ráda, kdyby se daly potraviny pro cukrovkáře 
kupovat v obchodě, a ne složitě přes e-shopy. 

Monika Neumannová

Ústí nad Labem
V Ústí nad Labem chybí náplavka – není to 
úplně obchod a taky se to nedá vložit do vaší 
mapky – ale takové místo pro relax tam prostě 
chybí. Labe má Ústí jenom v názvu, odpočívat 
se u něj nedá.

Květoslav Vršovský
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TEXT: JIŘÍ HOLUBEC | FOTO: LUBOŠ WIŠNIEWSKI

Hotovo

Rychlý 
a interaktivní

Navigátor je postavený na platformě 
WordPress, která umožňuje zobrazení 

prakticky libovolného multimediálního obsahu 
a rychlou aktualizaci. Aktuální články jsou 

vkládány průběžně a čtenáři je okamžitě vidí. 
Ti navíc získají možnost příspěvky komento-

vat stejně, jako jsou zvyklí z internetových 
zpravodajských serverů. Velkou výhodou 

nové podoby Navigátora je responzivní 
design, který stránku automaticky 

přizpůsobí zařízení, na němž 
si ji prohlížíte. 

Navigátor 
není e-Kompas

Nový Navigátor představuje nepřetržitý 
příliv informací o životě v ČSOB, o novin-

kách, příležitostech a zajímavých projektech. 
Naproti tomu Kompas vychází jednou za čtvrt 

roku a je víc volnočasovým časopisem, 
který ukazuje inspirativní životy našich 

zaměstnanců či významných klientů 
a také do hloubky rozebírá zásadní 

projekty, úspěchy a dění 
ve skupině ČSOB. 

Nový Navigátor: 
rychlý, 
interaktivní  
a pro každého
Elektronický magazín Navigátor vychází v ČSOB už 
od roku 2011. Jak napovídá jeho původní název 
„Manažer“, býval určený především manažerům 
skupiny ČSOB a zaměřoval se na odborná témata 
z vrcholového vedení, HR, IT, rozvojových programů 
a podobně. Jenže pět let fungování je ve světě 
elektronických médií velmi dlouhá doba a původní 
podoba Navigátora přestala vyhovovat redakčním, 
grafickým i uživatelským nárokům. Loni proto padlo 
rozhodnutí, že je čas na změnu. Nový Navigátor otvíráme 
všem zaměstnancům a naší ambicí je, aby všichni 
měli informace z firmy vždy po ruce. Online magazín 
představují Hany Farghali a Radka Kozáková. 

Snadno 
přístupný

Nový Navigátor je k dispozici všem 
zaměstnancům skupiny ČSOB na strán-
kách navigator.csob.cz. V současnosti 

pracujeme na tom, aby byl dostupný také 
na firemních smartphonech a tabletech 
a čtenáři si tak mohli články číst i mimo 

kancelář. Redakční správu zajišťuje-
me interně, což přináší časovou 

flexibilitu, ale i finanční 
úsporu.

Kolegové 
komentují 

a doporučují
Jednou z největších novinek je, že se přímo vy, 

čtenáři, můžete podílet na tvorbě obsahu Navigá-
tora. Kromě možnosti poskytovat zpětnou vazbu 

autorům prostřednictvím komentářů můžete v rub-
rice „Kolegové doporučují“ sdílet zajímavé osobní 

tipy. Na knihu, která vás zaujala, na workshop, 
který pro vás byl přínosný, na web či video, 
které by měli vidět i ostatní. Stačí, když svůj 

tip pošlete redakci prostřednictvím 
jednoduchého formuláře, který 

najdete přímo v rubrice. 
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TEXT: ROMAN PETERKA | ILUSTRACE: SHUTTERSTOCK

Jedna finta

Jak (ne)podávat ruku

Jak praví náměstek ředitele Dřevokovu v podání Josefa Somra ve slav-
ném filmu Vesničko má středisková, zatímco si otírá dlaně po rozlou-
čení s momentálně zaostalým Otíkem: „To potřásání rukama je hrozný 
zlozvyk. Na Západě už od toho dávno upustili.“ Reakci soudruha 
náměstka se nelze tak docela divit – nebohý Otík udělal při tak prostém 
aktu, jako je podání ruky, několik chyb. Jak tedy potřást pravicí, abyste 
svůj protějšek hned neznechutili?

Vlahé dlaně netáhnou
Čeká vás důležité jednání či pracovní pohovor? Srdce vám z té 
představy buší až v krku a potí se vám ruce? Právě na zpocené dlaně 
je třeba dávat velký pozor – stisknutí zpocené ruky není pro nikoho 
příjemným zážitkem, reakce na něj by mohla být podobná reakci již 
zmíněného náměstka z Vesničky mé střediskové. Pokud cítíte, že se 
potíte, můžete v očekávání podání ruky nenápadně otřít dlaň napří-
klad o nohavici kalhot.

Samozřejmě ještě horší než vlhká dlaň je dlaň špinavá. Pokud jste 
cestou na jednání museli řešit výměnu pneumatiky u auta, nežeňte se 
hned po příjezdu podávat ruku. Omluvte se protistraně, že bohužel 
vzhledem k situaci nemůžete ruku nabídnout, a utíkejte se umýt.

Jako leklá ryba
Při podávání rukou je důležitá i pevnost stisku. Musí být „tak akorát“. 
Stisk by neměl být moc silný, abyste nedávali najevo své přílišné sebevě-
domí, ale neměl by být ani moc slabý. Podání ruky ve stylu „leklá ryba“, 
kdy člověk ruku vůbec nestiskne, pouze ji při podání jakoby „půjčí“, bez 
jakékoli odezvy na stisk od protistrany, spolehlivě vzbudí nepříjemné 
pocity. Zároveň tak vysíláme signál o své nejistotě.

Trochu jiným případem než „leklá ryba“ je stisk ruky „na královnu“. 
Místo celé dlaně podávají někteří lidé pouze prsty – těmi pak stisknou 
prsty druhé osoby. Ani to se nedělá, takový nadřazený stisk ruky si 
může dovolit pouze královna.

Nedrtit kosti a pustit včas
Správný není ani opačný extrém zvaný drtič kostí. Pokud někdo opětuje 
stisk ruky tak silně, až máte pocit, že po ukončení tohoto formálního 
rituálu budete muset vyhledat nejbližší chirurgickou ambulanci, je na-
místě otázka, zda dotyčný jen špatně odhaduje svou sílu, anebo to dělá 
schválně. A chce vám prostě svou sílu jasně demonstrovat.

Uměřená musí být i doba trvání stisku. Pokud vám někdo chytne 
ruku, srdečně si s vámi potřese a ne a ne se pustit, brzy přestáváte 
vnímat, co vám říká, protože vaši mysl stále silněji zaplaví nepříjemné 
pocity. A pohltí ji dilema, jak se dotyčnému dotěrovi vymanit z dlaní 
a neurazit ho. A pokud se obáváte, že byste se podobným dotěrou 
mohli nedopatřením stát vy sami, stačí držet se jednoduché poučky: Při 
seznamování byste měli potřást rukou maximálně třikrát a potom byste 
ji měli pustit.

Oční kontakt
Součástí podání ruky je přímý pohled z očí do očí. Ten, kdo se při po-
dávání rukou vyhýbá očnímu kontaktu nebo odtáhne ruku rychle pryč, 
signalizuje, že si nevěří – nebo se bojí lidí. Pohled do očí by měl být do-
provázen milým výrazem tváře. Ideální je lehký úsměv, který ale musí 
působit přirozeně. Křečovité zubení moc srdečné atmosféry nenavodí.

Taneček v rytmu etikety
Podání rukou by také měl doprovázet správný postoj a držení těla. 
Důležitý je i úhel ruky, respektive dlaně, která nesmí směřovat dolů 
ani do boku, ale má být mírně nakloněna zhruba o 45 stupňů doprava. 
O lecčems vypovídá i vzdálenost mezi dvěma osobami při podání ruky; 
odstup na celou délku paže svědčí o přílišné opatrnosti a nejistotě, 
naopak úzký kontakt může zavánět nepřiměřenou familiérností. A ještě 
je dobré pamatovat na pár důležitých detailů: Ruku nikdy nepodáváme 
vsedě (pokud tedy nejste již vetchými stařečky a stařenkami), nepodá-
váme ji přes ruce někoho jiného ani přes stůl. A nesnažíme se ji vnutit 
někomu, kdo má plné ruce a nemá jak naši snahu opětovat. 

O tom, jak zapůsobíme na druhého člověka, rozhoduje prvních pár desítek vteřin. Jejich důležitou 
součástí je i podání ruky při pozdravu. Tímhle zdánlivě prostým aktem můžeme výborně 

podtrhnout dobrý dojem, nebo se dokonale znemožnit. A špatný start se napravuje velmi těžce. 
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Téma

Každé 
klientské 
podání 
banku 
posiluje

Z pohledu kvality při řešení stížností 
sledujeme dva hlavní parametry – 
rychlost a spokojenost klienta. Ta se 
pohybuje na skvělé úrovni 97 %!

Klientská podání se k nám dostávají 
různými cestami. Občas se klienti 
dokonce obrací přímo na generálního 
ředitele nebo na členy představenstva.

Je velmi důležité, abychom na stížnosti 
nahlíželi z pozitivního úhlu pohledu, 
protože každá zpětná vazba je pro naši 
banku cennou informací.

Jakkoli to může znít jako klišé, stížnosti 
a reklamace jsou pro banku dar. Díky 
nim můžeme měnit procesy nebo služ-
by a vylepšovat klientský zážitek.
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TEXT: LUCIE KETTNEROVÁ | ILUSTRACE: PROFIMEDIA, SHUTTERSTOCK

Dobrý den, využil jsem vaší nabídky a založil 13letému synovi 
k narozeninám dětské konto a platební kartu. Chtěl jsem, aby si 

sám zajišťoval malé nákupy z kapesného, které bych mu na účet zasílal. Bohužel 
při jeho prvním pokusu zaplatit nákup to nebylo možné. Platba byla zamítnuta. 
Po návštěvě pobočky mi pracovnice po telefonickém ověření sdělila, že s kartou 
jsou možné jen výběry z bankomatů. To bylo pro mě dost velké zklamání, karta 
se nemůže nazývat platební (uvedeno v reklamním sdělení), když s ní nelze platit. 
Proto bych chtěl požádat, pokud by to bylo aspoň trochu možné, o povolení platby 
v obchodech, aby to byla opravdu platební karta. 

Předem děkuji za odpověď.  
František H.

Od zadání až k odpovědi
Na začátku celého procesu stojí (převážně) 
pracovník pobočky, Era finančního centra 
nebo Klientského centra, který podnětu v apli-
kaci KLIP přiřadí kategorii podle předvolené 
nabídky. Pak podnět popíše, připojí veškeré 
přílohy a podání buď rovnou dořeší a ukon-
čí, nebo ho nasměruje k řešení a stanovisku 
na konkrétní řešitelskou skupinu. Ta své 
vyrozumění zasílá zpět a pracovník pobočky 
věc vyřídí s klientem osobně, telefonicky nebo 
e-mailem. 

Podnět do KLIPu ale mohou zadat i další 
pracovníci banky. Někdy se totiž stane, že 
klient se rozhodne svůj názor sdělit týmu 
marketingu, komunikace nebo vedení banky, 
občas se klienti dokonce obrací přímo na gene-
rálního ředitele či členy představenstva a do-
zorčí rady. Výzva ve věci reklamace může také 
přijít od České národní banky, České bankovní 
asociace či Finančního arbitra. I tyto podněty 

se nyní dostanou do KLIPu.
Proces řešení klientských 

podání a zpětné vazby je jako 
celek v kompetenci útvaru Péče 
o klienta a interní komunikace. 
Útvar vznikl v lednu 2013, 
aby procesy řešení klientských 
podání už nebyly pro různé ob-
chodní značky odlišné, roztříš-
těné i organizačně oddělené.

Pokud klient není spokojen s vyřízením 
svého podání v rámci standardního 
reklamačního řízení, může uplatnit 
odvolání u ombudsmana ČSOB, který je 
od loňského roku k dispozici pro všechny 
brandy retailového bankovnictví (Era, 

Na začátku každé reklamace, 
stížnosti nebo podnětu je nějaké 
sdělení ze strany klienta. Může 
být poslané e-mailem, vyřče-
né v pobočce nebo nahlášené 

po telefonu. Ročně se jich v bance sejde přes 
čtyřicet tisíc. 

Pomáhá KLIP i ombudsman 
Každé klientské podání vnímáme jako příleži-
tost, jak se zlepšit. Abychom dokázali podněty 
klientů co nejlépe a nejefektivněji zpraco-
vávat, zavedli jsme jednotný systém, který 
eviduje, spravuje a vyhodnocuje veškeré rekla-
mace a stížnosti. Od ledna 2015 využívají obě 
hlavní distribuční sítě – Era i Pobočková síť 
ČSOB – stejný systém s název KLIP (KLIentské 
Podání). Je součástí S-Cube a umožňuje nám 
elegantně sbírat i shodnou metodikou vytěžo-
vat veškeré stížnosti, reklamace nebo podněty 
(bez duplicit a děr), a to v evidenci přímo 
ke konkrétnímu klientovi. Vyhneme se tak 
případům, kdy si klient stěžuje na více místech 
a dostane rozdílné odpovědi. V bance také 
od loňského roku funguje pro všechny brandy 
retailového bankovnictví ombudsman, který 
se na problémy dívá očima 
klienta. Uvedená opatření se 
jeví jako velmi účinná, protože 
97 % klientů je s vyřízením 
reklamace spokojeno. A spo-
kojený klient je pro nás velmi 
důležitý, protože jen takový 
nás bude doporučovat dál.

 
Češi se stále 
častěji domáhají 
svých práv

 
  Dnes, v době transformace, reklamující již 
není „modrý“ nebo „červený“, ale je to 
prostě náš klient. Na jeho spokojenosti 
záleží, jestli nás doporučí svým známým, 
nebo ne.

Co také v klientských podáních 
zaznělo...

  Klient ve věku 97 let žádá, abychom 
zrychlili fungování našeho elektronického 
portálu. Podle něj je příliš pomalý.
  Klient žádá schůzku s tvůrcem jednoho 
z brandů ČSOB. Chce mu jeho používání 
rozmluvit.
  Klient si stěžuje, že mu byl špatně vyměřen 
důchod, a chce, abychom s tím něco 
udělali.
  Firma nám přes reklamační formulář nabízí 
velké skleněné akvárium, protože by se 
do našich kanceláří určitě výborně hodilo.
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spravedlivě, ale také z procesu řešení kli-
entských podání pravidelně a v potřebném 
rozsahu předávat zpětnou vazbu útvarům, 
které jsou odpovědné za realizaci změn v pro-
cesech, produktech a obchodním chování. 
Klientská podání bereme jako dar, ze kterého 
musí úspěšná banka umět realizovat potřebné 
úpravy s jasným cílem neustále a soustavně 
zlepšovat klientský zážitek při jakémkoli kon-
taktu s bankou nebo využitím jejích služeb,“ 
dodává ombudsman ČSOB Martin Kovář.

Útvar Péče o klienta a interní komunikace 
proto řeší na denní bázi s dotčenými útvary 
oblasti, jichž se zjištění týkají, a generují 
tzv. „quick wins“. Systémové změny se pak řeší 
na pravidelných měsíčních poradách, kterých 
se účastní výbor Complaints and feedback 
meeting. Jeho cílem je přinášet na základě 
podnětů od klientů i zaměstnanců konkrétní 
věci k vylepšení, definovat priority, analyzovat 
hlavní faktory a trendy v rámci klientských 
podání a zaměřovat se na stížnosti a zpětnou 
vazbu od zaměstnanců ze sítě. 

Téma

Poštovní spořitelna, ČSOB). Ombudsman se 
na problém dívá klientskýma očima, ovšem 
v intencích smluvních podmínek. Zpravidla 
řeší podání, která nebyla uspokojivě vyřešena 
ve standardním reklamačním řízení, stížnosti, 
které by jinak směřovaly k soudnímu sporu, 
nebo případy, které by vedly k nežádoucí 
medializaci. V jeho gesci jsou i podněty 
vedoucí k systémovým změnám a směřující 
ke zlepšování našich činností a služeb. Ale 
zatímco běžné reklamační řízení hledá 
pro klienta odpověď na otázku, zda banka 
učinila chybu a porušila jeho smlouvu, 
šetření ombudsmana řeší celkovou férovost 
sporné situace. Ročně se zabývá zhruba 
1 300 podněty.

Češi už si nenechají nic líbit
„Žijeme v době, která je velmi konkurenční, 
zákazníci jsou stále náročnější a i mezinárodní 
studie dokazují, že český klient využívá rekla-
mačního procesu v oblasti prodeje a služeb, 
ke které patří i bankovnictví, stále častěji. 
Důležité je, abychom na stížnosti nahlíželi 
z pozitivního úhlu pohledu, protože každá 
zpětná vazba je pro naši banku cennou infor-
mací. Můžeme díky ní měnit procesy, produk-
ty i služby, a nabízet klientům lepší komfort 
a klientský zážitek a vše dále rozvíjet,“ říká 
manažer útvaru Péče o klienta a interní komu-
nikace František Klufa.

Desetitisíce podaných podnětů ročně roz-
hodně neznamenají, že jsou služby a produkty 
ČSOB méně kvalitní. Klient se prostě jen 
častěji domáhá svých práv, v čemž mu nahrává 
i vývoj spotřebitelského práva v EU. Zají-
mavostí je, že nejméně aktivními bojovníky 
za svá práva v EU jsou společně se spotřebiteli 
z Řecka právě Češi, naopak nejaktivnější jsou 
Nizozemci a Belgičané. I české chování se ale 
začíná viditelně měnit.

„Klient je pro nás středobodem našeho 
konání. Proto je nezbytné nejenom klient-
ská podání vyřešit co nejdříve a maximálně 

 
Ombudsman řeší 
celkovou férovost 
sporné situace

Umíme se poučit 

1  Klient má u ČSOB běžný 
účet v měně EUR. Na účet si 
omylem poukázal ze zahraničí 
platbu v USD. 

2  Standardně došlo podle 
interních předpisů nejprve 
k přepočtu platby na Kč a ná-
sledně do měny účtu. 

3   Klient s krokem banky ne-
souhlasil a požadoval uhradit 
kurzový rozdíl, který vypočítal 
na základě kurzů používa-
ných ECB. 

4  Klient se obrátil na ČNB, která 
požadovala od ČSOB doložit, 
jakým způsobem jsou klienti 
informováni o přepočtu dvo-
jím kurzem. 

5  Při ověřování požadavku 
ČNB jsme zjistili, že ČSOB 
nemá tyto informace nikde 
oficiálně zveřejněny. 

6   Výsledkem všech jednání 
byla úprava veřejně dostup-
ných obchodních podmínek 
a zavedení informace o dvojí 
konverzi do služeb ČSOB 
Elektronického bankovnictví. 

7   Klientovi byl kurzový rozdíl 
uhrazen.
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Rychlost a kvalita na prvním 
místě
Za hlavní kritéria sledování kvality celého 
procesu rozhodně považujeme rychlost 
a spokojenost s vyřešením klientského podání. 
Tyto parametry se nám dlouhodobě daří držet 
na vysoké úrovni a nyní se ve spokojenosti po-
hybujeme na 97 %, oproti např. 92,5 % u Čes-
ké spořitelny. Stejně tak i v rámci měřených 
benchmarkingů na českém bankovním trhu se 
nám daří obsazovat ty nejpřednější příčky. Náš 
cíl je jasný, být v této agendě leaderem na trhu!

Veškeré konání všech útvarů Péče o klienta 
a Interní komunikace tedy směřuje k naplnění 
motta: Klientsky orientovaná banka. „Klient 
je ten, kdo nás živí, kdo rozhoduje o naší 
úspěšnosti na silně konkurenčním trhu, a ten, 
kterému musíme naslouchat. My musíme být 
schopni měnit prostředí, procesy, produkty 
a služby tak, aby ho klientský zážitek s naší 
bankou silně motivoval k tomu, být i nadále 
naším klientem. V tom nejlepším případě 
klientem spokojeným a doporučujícím,“ uvádí 
František Klufa.

A jak dopadl příběh z úvo-
du tohoto článku? Díky 
procesům v bance skončil 
úspěšně a původní kliento-
va nahněvanost se obrátila 
v pozitivní hodnocení. Na zá-
kladě navrženého řešení reklamace došlo ke 
změně nastavení, aby platební karta mohla 
být akceptovatelná i u obchodníků. Systémově 
byla navíc rozšířena funkčnost platební karty 
(Baby) vydávané k dětskému kontu o možnost 
placení. Spokojeni byli nakonec všichni – 
klient i banka. 

Ombudsman  
v číslech

80 %80 %
Reklamace a stížnosti

19 %19 %
Žádosti

1 %1 %
Náměty a pochvaly

 
Stížnosti musíme 
vyřešit co nejdříve 
a maximálně 
spravedlivě, 
a také z nich získat 
zpětnou vazbu



Extraliga 10:0
Do pomyslné síně slávy ČSOB opět vstoupilo deset našich kolegů. Zaslouženě. 
Za výjimečné projekty a úspěchy je do soutěže nominovali jejich přímí nadřízení 
a prošli i přísným výběrem odborné poroty. Skvělí jsou i ostatní, ale ti, 
o kterých bude řeč, jsou přece jen ještě o něco lepší. 

Luboš Kalina 
Pracovník pro Help Desk, Helpdesk 
ELB

Luboš je hlavním tvůrcem 
nové aplikace pro evidenci 
klientských hlášení v oblasti 
Cyber Security, která nahradí 
zastaralý systém postavený 
na tabulkách v Excelu. Hlavním 
přínosem pro banku, potažmo 
pro klienta, je včasné zachycení 
většího objemu podvodných 
transakcí, a tudíž prevence 
úniku finančních prostředků 
a s tím souvisejících reklamací. 

Jan Kaděra
Analytik produktů, Spoření a in-
vestice

Honza se významně zasloužil 
o vybudování a úspěšný start 
prodejů podílových fondů 
na České poště. Zkušenosti 
dále zúročil při přípravě čtyř 
obchodních konferencí pro pra-
covníky ČP, které osobně mo-
deroval. Přínosem pro banku je 
prodej podílových fondů ve výši 
237 mil. Kč od začátku roku 
2015, což představuje plnění 
plánu na 206 procent.

Jana Fryčová
Analytička produktů, Platební 
komfort

Jana připravila a naplánovala 
redesign a sjednocení systé-
mu výpisů z účtů a debetního 
procesu ČSOB a Era. Propojila 
jednotné řešení pro všechny 
klienty retailu a navíc dotáhla 
řešení ČNB nálezu v oblasti 
výpisů z účtů za celou banku. 
Díky tomu přinesla významný 
pozitivní dopad do výnosů 
společnosti v celkovém objemu 
130 mil. Kč ročně. 

Nataša Dudová 
Klientská pracovnice, Finanční 
centrum Ústí nad Labem

Nataša z Finančního centra Ústí 
nad Labem odhalila sérii pod-
vodů na Prvních kontech. Díky 
její pozornosti neutrpěla banka 
finanční ztrátu. Šlo o podvod 
pěti klientů na pěti účtech 
a částku 717 871 Kč. Dalších 
19 účtů bylo včas zablokováno 
a následně zrušeno. 

Úspěch
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Hana Žižková
Klientská pracovnice, Finanční centrum 
Brno-Orlí

Hana díky své pečlivosti a obezřet-
nosti při posuzování dokladů o pří-
jmech v žádosti o neúčelový úvěr 
odhalila nesoulad data nástupu 
a vykazovaných příjmů za uplynulá 
období i nejistotu ve formě výplaty 
mzdy. Podala podnět na podvod-
nou činnost a zabránila tak vzniku 
škody ve výši 600 000 Kč.

Lenka Bechyňová 
Analytička procesů, Účetní kontrola

Lenka navrhla a zajistila auto-
matizaci zpracování dohadných 
položek na provozní náklady 
banky. Vznikl centrální sdílený 
soubor, kam jednotlivé útvary 
vkládají své informace. Odtud 
jsou pak dohadné položky au-
tomaticky vypočteny a nahrány 
do účetního dokladu, poté je 
zkontrolují pracovníci Účetní 
kontroly a dojde k zaúčtování. 
Riziko chyb se tak snižuje.

Tomáš Kopecký
Pracovník pro řízení distribuční sítě, 
Rozvoj péče o klienty 

Tomáš navrhl a sestavil nový 
reportovací systém – dashboard 
klientských podání: statistiky 
a vyhodnocení hlavních sledo-
vaných parametrů, informace 
o podáních přijatých od RET 
i SME klientů ČSOB, ale i klien- 
tů Poštovní spořitelny/Ery 
a Ombudsmana ČSOB.

Pavol Oravec
Pracovník pro řízení aktiv a pasiv, 
Řízení konsolidované bilance

Pavol přivedl na svět unikátní 
„ALM (Asset Liability Manage-
ment) hru“ pro manažerskou 
konferenci v Plzni. Vymyslel 
jednoduché otázky na složité 
téma a naprogramoval v Excelu 
uživatelsky příjemný formát. 
Hra se nadále využívá jako 
školicí pomůcka nejen v ČSOB, 
ale i v rámci skupinového ALM 
(Group Treasury).

Jiří Háva
Team Leader – Klientský pracovník, 
Moravská Třebová

Jiří přednáší finanční gramot-
nost ve školách v Moravské 
Třebové, pomohl také při zís-
kání finanční částky 30 000 Kč 
od Nadace Charty 77 na výcvik 
asistenčního psa pro klientku 
na vozíku. Zviditelňuje tak 
naši banku a vytváří její dobré 
jméno ve městě. 

Jakub Jareš
Specialista desktop prostředí – 
senior, Desktop dodávka ICT

Jakuba napadlo, jak implemen-
tovat v GLOW spořič obrazovky, 
který před jejím zamčením 
odpočítává, aby měl uživatel 
dostatek času reagovat, pokud 
je poblíž svého počítače nebo 
například prezentuje ze svého 
notebooku. Nápad sám také 
realizoval a výrazně překročil 
hranice svých povinností.
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Rozhovor
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Jiří Vyskočil

Můžeme 
začít 
budovat 
mosty
Ačkoli Patria patřila stejně 
jako ČSOB do skupiny 
KBC, k plnému propojení 
na českém trhu došlo až 
letos v lednu. Ředitele 
Patrie Jiřího Vyskočila 
jsme se ptali, jaké 
výhody spojení oběma 
stranám přinese a jestli 
se díky němu naučí Češi 
investovat do akcií. 
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Pojďme na úplný začátek rozhovoru 
skupinu Patria představit. 
Patria se stala první investiční bankou v no-
vodobé historii ČR. Byla založena v roce 1994 
a od prvního ledna letošního roku je členem 
skupiny ČSOB. Patria Finance je jedničkou 
mezi obchodníky s cennými papíry v České 
republice s přístupem na více než dvacet 
světových burz. 

Dá se nějak ve stručnosti definovat oblast 
vaší působnosti? 
Orientujeme se v naprosté většině na akciové 
trhy a náš záběr by se dal rozdělit zhruba 
do tří oblastí. První je sektor individuálních 
investorů, kam zahrnujeme jak klienty, kteří 
investují řádově desetitisíce korun, tak ty, 
jejichž obchody se pohybují v desítkách či stov-
kách milionů. Tito klienti buď zakládají své 
investice na vlastním uvážení (self-directed) 
a realizují je prostřednictvím naší internetové 
platformy Patria Direct, nebo využívají pora-
denství našich makléřů a analytiků. Neděláme 
ovšem asset management, nerozhodujeme 
za klienty, jaké akcie mají nakoupit. Finální 
rozhodnutí je vždy na nich samotných. Druhá 
linie naší působnosti se zaměřuje na insti-
tucionální investory. Patří mezi ně jak české 
investiční fondy, tak zahraniční instituce 
a investiční domy, které naším prostřednictvím 
obchodují hlavně na trzích střední a východní 
Evropy, v České republice, Polsku a Maďar-
sku. Posledním segmentem naší působnosti 
jsou korporátní finanční služby a poradenství 
v oboru fúzí a akvizic. Ty má na starosti Patria 
Corporate Finance. 

Jaký mají jednotlivé segmenty podíl na 
celkových výnosech skupiny Patria? 
Necelou polovinu výnosů v loňském roce 
tvořili privátní investoři, korporátní pora-
denství vygenerovalo zhruba třetinu výnosů 
a zbytek připadá na institucionální investory. 
Výnosy tvořené obchodováním pro institucio- 
nální investory v posledních pěti šesti letech 
výrazně klesaly, ale vidím zřetelné signály, že 
se odrážíme ode dna. Oproti tomu individuál- 
ní segment roste poměrně stabilně a vidíme 
v něm i největší potenciál do budoucna.

Znamená to, že se Češi rozhodli začít 
investovat do akcií? 
Je to trochu složitější. V současnosti se 
burzovnímu obchodu věnuje poměrně malá 
skupina lidí. Odhaduji, že je v Česku řádově 
sto tisíc lidí, kteří si přímou investici do akcií 
vyzkoušeli, ale skutečně aktivních obchodníků 
může být podle mě kolem třiceti tisíc. Tato 
skupina je pro nás samozřejmě obchodně 

velmi zajímavá, máme v ní významný tržní 
podíl, ale nechceme se omezovat pouze na ni. 
Daleko větší potenciál vidíme v zacílení na šir-
ší skupinu lidí, kteří se v současnosti inves-
ticím do akcií nevěnují, i když by vzhledem 
ke svým příjmům anebo majetku mohli. Jsme 
si vědomi, že nebudou uskutečňovat tolik 
transakcí, že budou potřebovat větší podporu, 
ale potenciálních klientů v této skupině může 
být několik set tisíc. 

Stojí tato úvaha za propojení 
Patrie s ČSOB?
Ano. My jsme sice byli součástí skupiny KBC, 
ale na českém trhu jsme až do loňska působili 
téměř nezávisle na ČSOB. Díky propojení 
funguje spolupráce na různých úrovních 
mnohem lépe, máme možnost pracovat na no-
vých projektech výhodných pro obě strany, 
sdílet to nejlepší z obou firem. My máme díky 
klientskému portfoliu v rámci finanční skupiny 
ČSOB možnost cíleně oslovit daleko širší 
skupinu lidí, než tomu bylo doposud. Z naší 
strany přinášíme do partnerství analytickou 
expertízu a dlouholetou praxi na akciových 
trzích, zkušenosti se servisem self-directed 
klientů, velmi hodnotný a flexibilní IT tým, 
který neustále rozvíjí naše obchodní platfor-
my, a v neposlední řadě finančně-informační 
portál Patria.cz. Ten má v současnosti kolem 
sedmdesáti tisíc unikátních čtenářů, přináší 
informace o cenách a vývoji investičních in-
strumentů, originální i převzaté články a roz-
hovory. Funguje jako vstupní brána do světa 
investic. Už dnes na něm najdete zajímavé 
příspěvky kolegů z ČSOB Asset Managementu 
a analytiků banky, odkazuje na něj sekce zpra-
vodajství nového portálu Penzijní společnosti 
a máme zájem ho využívat pro celou skupinu 
co nejvíce.

Zmínil jste, že vidíte budoucnost v nových 
investorech na akciových trzích. 
Kdo takový nový investor je? 
Argumenty pro investování do akcií jsou jedno-
duché. Úrokové sazby jsou na minimu, státní 
dluhopisy také příliš nevynáší, nemovitosti 
vyžadují vysoký vstupní vklad a zhodnocení 
také není příliš velké. Nový investor je tedy člo-
věk, který generuje finanční přebytek a nechce 
operovat se zisky v řádech desetin procent. 
Člověk, který odpovědně řídí svoje finance 
a volné prostředky postupně vyváženě investuje 
do konzervativních i rizikovějších instrumentů, 
jako jsou akciové podílové fondy i jednotlivé ak-
ciové tituly, a dosahuje tak zajímavého výnosu 
při pro něj akceptovatelné míře rizika. A může 
začít třeba pravidelnou investicí pět set korun 
měsíčně do podílového fondu.

Jak se bude Patria zapojovat 
do skupinových projektů?
Budeme se zapojovat všude, kde budeme 
schopni kolegům přispět. Pro nás je zásadní 
projekt Investiční platformy, který z velké 
části vyvíjí IT tým Patrie. Tato personali-
zovaná platforma bude k dispozici všem 
retailovým i privátním klientům skupiny 
a bude sdružovat jejich veškeré investiční 
aktivity od penzijního připojištění přes 
investice do podílových fondů, dluhopisů 
a certifikátů až po akcie na burze. Klienti tak 
získají okamžitý a kompletní přehled o svých 
investicích, doplněný informační podporou. 
Zároveň bude sloužit jako podpora pro kole-
gy v pobočkách a poradce. 

Přináší propojení Patrie a ČSOB benefity 
i pro zaměstnance? 
Určitě, stejně jako mají zaměstnanci Pa-
trie přístup k benefitům skupiny ČSOB, 
tak i kolegové z celé skupiny mají možnost 
využít zaměstnaneckých slev na obchodování 
prostřednictvím Patrie. Kolegové z Patrie se 
navíc aktivně účastní mnoha projektů v rámci 
skupiny ČSOB, a tak je vysoká pravděpodob-
nost, že jste se s nimi již měli možnost osobně 
setkat. Podporujeme i výměnné stáže.

Spolupráce Patrie a ČSOB je na samém 
počátku. Jaká je vaše vize do budoucna? 
Když jsme společně s kolegy vytvářeli strate-
gii Patrie, viděli jsme největší potenciál právě 
v oboustranně výhodné spolupráci s ostatní-
mi členy skupiny ČSOB a doufáme, že naše 
společné úsilí přinese i větší zájem o investice 
do akcií obecně. Je to pro nás nová oblast, 
protože jsme doposud pracovali hlavně se 
skupinou investorů, která má své vlastní zku-
šenosti a umí se na trhu pohybovat. Chceme 
postupně oslovit daleko větší počet klientů, 
kteří budou potřebovat větší asistenci při 
aktivním vstupu do světa investic, musíme 
se mnohem více zaměřit na vzdělávání bu-
doucích investorů. Bude to vyžadovat úzkou 
spolupráci se všemi kolegy napříč skupinou, 
sdílení informací a společnou snahu uspět. 

Jiří Vyskočil
Absolvent oboru financí na pražské VŠE. Už 
během studia získal makléřskou licenci a začal 
pracovat jako makléř. Později působil ve ve-
dení několika investičních firem, nejdéle jako 
ředitel a předseda představenstva společnosti 
brokerjet České spořitelny. V roce 2014 přešel 
do Patria Finance, kde nyní působí na pozici 
výkonného ředitele a předsedy představenstva. 
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Krok za krokem

Jak řešíme škodní události

1

Nabourali jste služební auto, ztratili mobil nebo vám vznikl schodek v pokladně? 
Pak musíte tuto událost operačního rizika zaevidovat, aby byla následně řádně 
vypořádána. Pro nahlášení takové události jsme pro vás vytvořili novou evidenci 
LORD (Loss Operational Risk Database). Už nemusíte žádat své manažery či 
asistentky o založení škodního protokolu v současné archaické aplikaci Evidence 
škod (DEŠ). Zvládnete to totiž sami a během chvilky. Stačí si otevřít na intranetu 
Helpdesky, vybrat ze záložky LORD, vyplnit oznámení a je hotovo. Zpracovatelský 
centrální tým pak vyřídí vše za vás. Od komunikace na řešitelské skupiny 
a schvalovatele až po požadavek na vypořádání. 

Současná aplikace Evidence škod (DEŠ) byla k 30. 6. vypnuta a její odkazy 
na intranetu ČSOB v záložce aplikace přesměrovány na novou evidenci 
LORD. Od začátku července tak platí nové pravidlo – událost si hlásí každý 
zaměstnanec sám. 

Na intranetu ČSOB v záložce Helpdesky 
vyberte z menu LORD. Klikněte na Nová 
událost. Otevře se vám nabídka typů nejčastěji 
zadávaných událostí.

Vyplněný formulář je odeslán do centrálního 
týmu ke zpracování. Pokud bude validátorům 
(validátor je pracovník zpracovávající ozná-
mení) některý údaj nejasný, spojí se s vámi 
a informaci si upřesní. Validátor pak oznámení 
dále zpracovává, dotazuje se řešitelských útva-
rů a odesílá požadavek ke schválení. 

V dalším kroku dojde ke schválení výše reali-
zované škody, a tím k požadavku schvalova-
tele na zaslání pokynu k zaúčtování. Pokud 
je požadována náhrada, je po schválení výše 
škody zaslán nový požadavek ze strany vali-
dátora na schválení případné náhrady (nebo 
její části) po vás nebo třetí straně schvalova-
teli. Ten má právo rozhodnout, zda náhradu 
(a v jaké výši) požaduje, či požadavek na ná-
hradu zamítá.

2

3

4

Založte škodní 
protokol o události

Oznámení putuje 
ke zpracování

Schválení 
a rozhodnutí

Z menu vyberte typ události. Podle zvoleného 
typu se mění další nabídka položek formuláře. 
Ty postupně vyplňte (co se stalo, kdy se to sta-
lo a jaké se dají očekávat dopady) a potvrďte 
tlačítkem „next“. Pokud si s něčím nevíte rady 
nebo některému poli nerozumíte, klikněte 
na nápovědu uvedenou pod názvem položky.

Vyplňte formulář

----------> -----
-> ---------------->

---
---

---
---

---
---

---
-->
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TEXT: LUCIE KETTNEROVÁ | ILUSTRACE: SHUTTERSTOCK

Rychle, jednoduše a pohodlně. 
O to nám šlo.

Proč právě teď a proč tak velká změna? Je 
to jednoduché. Stejně jako trh musí pružně 
reagovat na poptávku, tak i my musíme reagovat 
na požadavky regulátora nebo jiných kontrol-
ních funkcí. Každá banka má z pohledu regu-
látora povinnost evidovat události operačního 
rizika a reportovat o nich. V bankovním odvětví 
se za událost operačního rizika považuje přímá/ 
/nepřímá ztráta, která vznikla v důsledku neade-
kvátnosti nebo selhání interních procesů, lidí 
a systémů nebo vlivem externích událostí. Patří 
sem například schodek či přebytek v poklad-
ně, nabourané auto, ztracený mobil, externí 
podvodné jednání klienta, interní defraudace, 
hackerský útok na počítače, povodně apod.
Samozřejmě nás ke změně nevedly jen zvyšující 
se požadavky na reporting, který nyní bude 
daleko jednodušší než dříve, ale také skuteč-
nost, že my sami chceme vědět, jak si v ob-
lasti ztrát z operačních událostí stojíme a jak 
efektivně umíme řídit operační rizika. Sběr dat 
je základním kamenem pro správnou analýzu 
a vede k lepšímu a efektivnějšímu řízení. To nám 
bohužel původní aplikace DEŠ neumožňovala. 
Od jejího spuštění (2002) nedošlo k žádnému 
výraznějšímu technickému posunu, navíc pře-
stala být podporována ze strany IT a nefunguje 
na počítačích s Windows 8. 
Novou událost v evidenci LORD zvládne vyplnit 
každý. A nezabere to více než pět minut. 
Podařilo se také zajistit odborný centrální tým, 
který funguje jako zpracovatelské a řešitelské 
centrum. Celkový proces řešení události se 
podstatně zeštíhlil a zrychlil. Lidem v pobočkové 
síti i v ústředí částečně odpadne nepříjemná 
agenda. Zaměstnanci a jejich manažeři se však 
nezbavují odpovědnosti za evidenci takové udá-
losti. Každý zaměstnanec je v případě vzniku 
nebo předpokladu vzniku události operační-
ho rizika povinen nejpozději do pěti pracov-
ních dní tuto skutečnost ohlásit. Stejně tak 
se manažeři nezbavují odpovědnosti za kvalitu 
vložených dat. Útvar Řízení nefinančních rizik 
bude údaje agregovat a reportovat vrcholnému 
managementu.  
V tuto chvíli aplikaci používá ČSOB banka, KBC 
ICT, Centrum Radlická a Servis centrum Brno. 
Hlavním cílem bylo přiblížit se co nejvíce pohod-
lí oznamovatele, aby nahlášení takové události 
bylo rychlé, intuitivní a nikterak přitom nenaruši-
lo naši řádnou reportovací povinnost. 
Je nám jasné, že nový proces i nová aplikace bu-
dou mít nějaké ty mouchy. Proto budeme vděčni 
za jakoukoli pozitivní i negativní zpětnou vazbu.

Michaela Břízová, risk advisor Procesů 
nefinančních rizik

Oznámení se vždy vrací od schvalovatele zpět 
k validátorům, kteří na základě uvedených 
skutečností dají účtárně pokyn k zaúčtování 
škody, a to zasláním elektronického příka-
zu. Pokud není nutné řešit další náležitosti 
související s náhradou, je oznámení uzavře-
no. V opačném případě validátor postoupí 
oznámení řešitelským útvarům a následně 
oznámení uzavře.

Stav řešení nahlášených oznámení lze sledo-
vat v Přehledu nahlášených škod. Manažer zde 
vidí přehled nejen jím zadaných oznámení, ale 
i nahlášených škod čekajících ke schválení.

5

6

Pokyn k zaúčtování 
a dořešení oznámení

Vše lze sledovat

---
---

---
---

---
---

---
-->

------>
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Klient

Věřím, že každá 
změna je příležitost
Roberto Brazzale se nepovažuje za Itala v pravém slova smyslu, i když je mu to sympatické. 
Důrazně a hrdě říká, že on a jeho rodina jsou Benátčané s tisíciletou historií, jazykem, 
kulturou. Právě historická vazba Benátské republiky a Čech a Moravy byla jedním z důvodů, 
proč se vystudovaný varhaník, advokát, znalec historie a umění a úspěšný podnikatel 
rozhodl přemístit výrobu tvrdých sýrů z rodné Itálie do moravské Litovle.
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že tam bude fungovat dalších sto, dvě stě let. 
Musíte být přesvědčeni o správnosti vašeho 
rozhodnutí rozumem i srdcem. Velmi v Českou 
republiku věříme.

Před zhruba dvěma lety začala vaše firma 
využívat služby ČSOB. Jak jste s dosavadní 
spoluprací spokojen?
Jsem velice spokojen. V ČSOB našim projek-
tům věří a to je pro nás opravdu důležité. 
Naše společnost má velmi silný růst, co se 
objemu týče, a mnoho iniciativ s vysokou 

potřebou kapitálu, a to 
i proto, že naše sýry 
zrají déle než rok. Poměr 
mezi počtem nápadů 
a kapitálem často svědčí 
o charakteru společnosti. 
Ty nudné mají hodně 
peněz, ale chybí jim 
nápady. Naše společnost 
sice prostředky má, ale 
nápadů je zkrátka víc. 
Proto je pro nás nezbytné 
mít partnera, který nám 

rozumí a důvěřuje, a je tím pádem ochoten 
naše nápady rychle podpořit. A tím partne-
rem je ČSOB. 

Jak vnímáte úroveň českého bankovnictví?
Na začátku, zhruba před 15 lety, mi přišlo 
poněkud primitivní. Banky nebyly připra-
vené na novou ekonomiku. Dnes má Česko 
velmi dobré a dynamické hospodářství 
a české banky jsou stabilní a zdravé. Vaše 
rozhodnutí ohledně měny i ekonomické 
politiky bankovnictví prospívají. Rozhodnutí 
zůstat mimo euro bylo velmi moudré, italský 
výrobní systém byl eurem zdevastován. 
Banky mají dobrý kapitál, dobré hodnocení 
rizik. Bankovní systém je odrazem společ-
nosti. Česko je velmi seriózní a takové jsou 
i české banky. 

Jakou novou službu byste si od moderní 
banky v budoucnosti přál?
Já věřím v tradiční banky. Pro mě je bankov-
nictví jako výroba sýrů. Práce samotná se příliš 
nemění a tradice hraje důležitou roli. Byl jsem 
svědkem toho, když se před 20 lety v Itálii za-
čalo mluvit o tom, že banka by měla prodávat 
i jiné než finanční produkty. To je nebezpečné 
a vytváří to střety zájmů s klientem. Banka má 
být bankou. Má být stabilní, silná a důvěry-
hodná. Pro mě je nejdůležitější, aby uměla 
říct ne. S tím mají finanční instituce často 
problém. Je ale zapotřebí říci „ne“ tolikrát, 
kolik je špatných projektů. Bance pak zbyde 
více peněz pro ty dobré. 

Vaše firma má v Itálii více než dvousetletou 
tradici. Jak a kdy vás poprvé napadlo, že 
byste chtěli rozvíjet výrobu tradičního ital-
ského produktu v České republice?
Tradice, to jsme my lidé, kteří je vytváříme, 
a tyto tradice se vyvíjejí. Naši dědové začali 
vyrábět v Benátsku lombardské sýry typu 
grana a my je teď děláme na Moravě, kde je 
velmi kvalitní mléko, vynikající chovatelství 
s rozsáhlou půdou a příznivé klima, což nám 
dovoluje vyrábět je dokonce lépe. Sýr Gran 
Moravia je jejich nejpřekvapivějším výsled-
kem. Naši sýraři umí dě-
lat dobré věci všude, kde 
jsou k tomu podmínky, 
a ty zde jsou. Pro nás jsou 
Češi blízkým národem, 
s nímž jsme byly spojení 
už v Habsburské říši. Be-
nátky se nedívaly k Římu 
či k Florencii, ale hlavně 
na sever a na východ, 
k Vídni, ale i k Moravě. 
Když stojíte na náměstí 
Svatého Marka v Benát-
kách, brána Benátské republiky nesměřuje 
na západ ke zbytku Itálie, ale na východ, 
směrem k moři, ke slovanskému světu. Díky 
osvobození ze sovětské okupace jsme se mohli 
vrátit ke spolupráci. Na Moravě vyrábíme lepší 
a cenově výhodnější sýr a společně tak mů-
žeme soutěžit o dodávky na všechny světové 
trhy. V Itálii jsou už území příliš urbanizovaná 
a to brání dalšímu možnému rozvoji. Italská 
výroba sýrů je regulovaná systémem kvót, jde 
prakticky o trust. Každá sýrárna může vyrobit 
pouze omezené množství sýra. Je to kvůli 
snížení nabídky a zachování zvýšené ceny. To 
my neakceptujeme, protože je to proti zájmu 
spotřebitelů a pro nás je spotřebitel králem. 
Je třeba dělat vše pro to, aby se mu mohla na-
bídnout ta nejvyšší kvalita za co nejvýhodnější 
cenu. Tady na Moravě se nám to daří: můžeme 
vyrábět a maximálně rozvíjet kvalitu, kreati-
vitu a efektivnost, odstupňovanou ekonomiku 
a inovaci, můžeme přirozeně reagovat na vý-
voj trhu a udržovat nižší ceny pro spotřebitele. 
Podniky musí být svobodné a zodpovědné. 

Proč jste si vybral právě Česko?
Byznys děláte tam, kde jsou pro jeho růst 
a stabilitu nejvhodnější podmínky. A ty jsem 
našel tady, v zemi, která nás vždy fascinovala 
svojí bohatou historií a kulturou. Zvažovali 
jsme také Maďarsko, jel jsem se tam podívat, 
ale nemohl jsem se ztotožnit s tamější kultu-
rou. V Polsku jsou zase dodavatelé mléka příliš 
malí a nedokáží garantovat maximální kvalitu. 
Když někde zakládáte výrobu, děláte to s tím, 

TEXT: JANA OLSZOWÁ | FOTO: MILAN OBŠEL

 
Bankovní systém je 
odrazem společnosti. 
Česko je velmi 
seriózní a takové jsou 
i české banky

Jaká vlastnost u zaměstnanců je pro vás 
nejdůležitější?
Flexibilita a schopnost rychle se přizpůsobit. 
Nikdo nevidí dopředu, a popravdě myslím, že 
je hloupé snažit se pochopit a ovlivnit budouc-
nost. Nám se líbí, že se věci každý den mění. 
Věřím tomu, že každá změna je příležitost. 
Mám rád lidi, kteří jsou schopní změnit svůj 
způsob uvažování. Vše je neustále v pohybu 
a žádný den není jako ten předešlý. A to je 
úžasné, protože to je život. 

Jaký je podle vás rozdíl mezi typickým 
českým a italským zaměstnancem?
My jsme kreativní a rychlí, ale taky trochu tea-
trální, i když v těle Vicentiňanů koluje benátská 
a německá krev, inklinující k vážnosti a preciz-
nosti. Máme smysl pro zodpovědnost, ctíme 
sliby. Jméno a pověst mají vyšší hodnotu než 
peníze. To, kdo jsem a jaký jsem, je mnohem 
důležitější než peníze. Taky je pro nás typické, 
že nemáme rádi státní byrokracii a příliš přísná 
pravidla. Hledáme nejefektivnější cestu, ne tu, 
která se drží zvyklostí. Vy Češi s námi sdílíte 
vážnost, jste ale větší puntičkáři. Na rozdíl od 
nás nemáte rádi teatrálnost. A neradi ztrácíte 
čas. Když vyjednáváme o dodávce sýru v Itálii, 
nevíme, jak dlouho schůzka potrvá. Zpočátku se 
vůbec nebavíme o byznyse. Na to přijde čas až 
po nezávazné konverzaci, možná i sklence vína 
nebo šnapsu. Vy jste velmi přímočaří a pragma-
tičtí. Chcete okamžitě vědět, jaké budou pod-
mínky a ceny. Máte také smysl pro pořádek. Na 
jednáních mluvíte hezky jeden po druhém, to 
by se u nás nestalo. Spolupráce s českými kolegy 
nás velmi těší. Prodavači v prodejnách mají dar 
srdečně a vstřícně komunikovat se zákazníky. 
Hodně se doplňujeme, je to skvělá kombinace, 
která může přinést velké výsledky. 

Máte hudební vzdělání, pomáhá vám to 
nějak v práci?
Leibniz napsal, že hudba je tajné aritmetické 
cvičení; „okultní aritmetika“ a „koncertová-
ní“ vyžadují disciplínu a neustálé hledání 
dokonalosti. To je velmi výchovné také v práci. 
Hudba je fantastický a propracovaný systém. 
Je komplexní a zároveň perfektně harmo-
nická. Začnete psát čtyři různé hlasy, každý 
z nich vytváříte zvlášť, ale dohromady tvoří 
dokonalou harmonii. Stejné je to v byznyse. 
Jsou tady různí lidé, které musíte řídit tak, aby 
společně vytvořili něco krásného. Díky umění 
si tříbíte smysl pro krásno. Potom už nikdy ne-
budete banální a budete se snažit najít krásu 
ve vztazích s farmáři, v logu firmy, jménu nebo 
v chuti vašeho sýru. Byznys je často docela 
tvrdý. Hudba a umění jsou nejlepším odpočin-
kem a rozptýlením.  
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Produkt

Naše banka vyvinula unikátní platformu, díky které mohou firmy svým zákazníkům nabízet vlastní platební karty. Předplacené 
karty dokážeme klientovi v mnoha ohledech přizpůsobit na míru – od designu až po funkcionality. Naši partneři získají 
atraktivní produkt, který jim pomůžeme připravit tak, aby co nejvíce vyhovoval přáním a potřebám jejich zákazníků. 
Prvním klientem ČSOB v této oblasti je síť vybraných prodejen COOP. 

1 Co to je?
COOP Dobrá karta je předplacená debetní karta 
MasterCard, která není vázaná na bankovní účet 
a po aktivaci je nepřenosná na další osobu. Zároveň 
poskytuje výhody věrnostního programu COOP. 
Používání karty v prodejnách a u partnerů zajistí 
rychlý sběr věrnostních bodů, které zákazníci mo-
hou následně uplatnit v prodejnách COOP. Karta 
zákazníkům zaručuje anonymitu (není spojena 
s běžným účtem), bezpečnost (v případě ztráty při-
jdou pouze o částku uloženou na kartě) a kontrolu 
(nikdy neutratí víc, než na kartu vložili). Přehled 
plateb COOP Dobrou kartou lze pohodlně sledovat 
prostřednictvím webové aplikace.

2 Proč jsme ji zavedli?
COOP Dobrá karta je první vlaštovkou v oblasti 
využití rozmanitých možností předplacených 
karet. Další příležitosti vidíme v podobě 
dárkových karet, kdy obdarovaný může utratit 
obnos nabitý na kartě v libovolném obchodě, 
což je hlavní výhoda oproti nabídce stávají-
cích dárkových karet, které jsou určeny pouze 
do jednoho obchodu. Již nyní připravujeme 
nejen s obchodními partnery několik skvělých 
novinek, jak pro naše klienty, tak pro partnery, 
které představíme v brzké době. 

3 Pro koho?
Předplacené karty obecně tvoří alternativu pro 
všechny, kteří se nechtějí vázat k žádné bance 
a nechtějí podepisovat jakékoli smlouvy. Jde jen 
o rande s bankou, nikoli o manželství, avšak naší 
snahou je na tomto vztahu pracovat a dále jej 
rozvíjet. 

4 Co má konkurence?
Náš koncept s COOP Dobrou kartou je jedinečný. 
Na trhu není stejný model, kde by předplacená 
karta byla zároveň věrnostní kartou pro zákazníky 
velkého retailového řetězce. V jiném obchodním 
modelu, který je prezentován jako „náhrada 
za bankovní účty“, ale s vysokým poplatkovým 
schématem, funguje Blesk Peněženka, produkt 
České spořitelny a jejího partnera.  

Předplacené karty 
nejen pro COOP 

COOP Dobrá karta je první předplacená karta, 
která kombinuje výhody platební a věrnostní 
karty a která zákazníkům zaručuje anonymitu, 
bezpečnost a kontrolu nad utrácením peněz.

Jednou větou



Konkurence

KOMPAS 02/2015  23

Co kdo stihl 
před létem
Jak si stojíme na trhu s kreditními 
kartami a jaké trumfy z rukávu vytáhnou 
banky, pojišťovny a další finanční 
instituce dřív, než se jim klienti 
rozprchnou na dovolené? Podívejte 
se, jaké novinky, akční nabídky a jiná 
lákadla se na trhu objevily.

Dvouprocentní 
úročení

MBank v květnu 
nabízela novým 

klientům za zřízení běžného 
účtu mKonto úrok 2 % p. a. 
Klienti, kteří si nově zřídí také 
mKreditku, dostanou zpět 2 % 
z každé online platby. 
Dvouprocentní úročení platí 
pro prvních šest měsíců užívání 
účtu s tím, že zůstatek 
nepřesáhne 50 000 Kč. 

Soutěž o procento
Česká spořitelna 
umožnila svým 

klientům soutěžit online 
o hypotéku se sazbou 1 %. 
Soutěž probíhala od 23. dubna 
do 12. května 
na www.stedrahypoteka.cz. 
Každý den jeden soutěžící, 
který odpověděl nejrychleji 
a správně na soutěžní otázku, 
získal hypotéku se sazbou 1 %. 
Ostatní získali odhad 
nemovitosti zdarma a úrokovou 
sazbu od 1,99 % p. a.

Na procentech 
vždycky záleží. 
Zvlášť když jde 

o peníze.

Banky jdou 
i po pojištění 

klientů a grantech.

Změna sazebníku 
poplatků

Sberbank mění 
od začátku 

července sazebník poplatků. 
Aktualizovaná znění sazebníků 
poplatků budou zjednodušená, 
zvýší se jejich přehlednost 
a některé budou zkráceny až 
o polovinu z původního 
rozsahu. Kromě změn v textaci 
došlo i k úpravám výše 
některých poplatků. V aktuali-
zovaných sazebnících by se 
klienti měli také lépe orientovat. 

Finanční gramotnost
GE Money Bank 
vyhlásila výherce 

soutěže pro žáky základních 
škol o účast na letní škole  
Rozumíme penězům. Banka 
zadala základním školám z celé 
ČR soutěžní úkol složit kramář-
skou píseň na téma finance, 
nazpívat ji a zdokumentovat 
na videu. Nejlepší příspěvky 
poté ohodnotila účastí na letní 
škole finanční gramotnosti. 

Životní pojištění 
Rytmus

 Pojišťovna Allianz 
zavedla nové 

životní pojištění Rytmus 
na ochranu života a zdraví. Je 
složeno z rizikového pojištění 
a volitelné investiční složky bez 
počátečního, měsíčního nebo 
koncového poplatku. Pojištění 
lze použít nejen pro zajištění 
životních rizik, ale také pro 
daňové výhody. Klient může 
čerpat 15% slevu za pět a více 
připojištěných rizik. Pokud 
součet pojistných částek převýší 
nebo je roven 1 milionu korun, 
získá klient další 15% slevu.

Grantový program pro 
podnikatele

Komerční banka 
spustila 13. května 

další ročník grantového 
programu pro začínající 
podnikatele Nastartujte se. 
Až do 11. září mohou zájemci 
na webových stránkách grantů 
přihlašovat své projekty, 
nahrávat videa či jinak 
prezentovat své produkty 
a služby. Start-upový program je 
určen široké veřejnosti, autor 
nejlepšího podnikatelského 
plánu získá do svých začátků 
částku 300 000 Kč.

Trh kreditních karet 
v České republice
Udělali jsme si srovnání transakčního 
chování klientů s našimi kreditními 
kartami a průměrného majitele kreditní 
karty na trhu. Průměrný počet i objem 
platebních transakcí měsíčně je 
u klienta s kreditní kartou ČSOB vyšší, 
než je průměr na trhu. Naopak výše 
průměrné transakce je v ČSOB nižší, než 
je výše transakce na trhu. To je pro nás 
pozitivní informace, protože to potvrzuje, 
že kreditní karta je pro naše klienty 
především transakční nástroj a využívají 
ji pro úhradu každodenních nákupů. 
Můžeme tedy říci, že chování klientů 
s kreditní kartou ČSOB odráží kvalitu 
a zacílení naší produktové nabídky. 
Klienti s kreditkou Era utrácejí menší 
částky a používají ji méně často. S těmito 
informacemi samozřejmě pracujeme 
a pro tyto klienty máme připravenou 
řadu zajímavých aktivačních 
a motivačních opatření.  Ze srovnání 
také vyplynulo, že došlo k celkové 
změně transakčního chování klientů, a to 
především díky rozvoji bezkontaktních 
plateb, které si klienti velmi oblíbili 
hlavně pro jejich jednoduchost.

Adam Kusý, 
marketing produktů spotřebního financování
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Jeden z nás

Pozice Michala Holcmana se skrývá 
za zkratkami KLP a FOP. Je univerzální 
klientský pracovník pro fyzické osoby. 
Do ČSOB nastoupil hned po maturitě 
v roce 2010, protože chtěl vždy 
pracovat s penězi a dobře radit lidem.

Co vaše práce obnáší?
Obsluhuji převážně klienty-podnikatele. 
Musím být hodně trpělivý, protože často jeden 
ze dvou tří podnikatelů nedorazí na schůzku 
a přijde jindy, což je ta lepší varianta. Přesto 
moji pomoc oceňují a vracejí se ke mně.

Práce v bance byla vaším prvním 
zaměstnáním? 
Ano a začal jsem tzv. od píky. Po roce a půl 
v pokladně jsem se posunul do poradenské 
zóny k servisnímu stolku, po dalším roce jsem 
byl vztahový pracovník pro fyzické osoby 
a následující rok jsem se po domluvě s paní 
ředitelkou více zaměřil na podnikatele. Rád 
zkouším nové věci. Díky praxi jsem byl scho-
pen obsloužit každého klienta.

Rád zkouším 
nové věci

Michal Holcman
Ve velké pobočce v Karlových Varech působí 
od října 2013 jako univerzální klientský pracovník 
pro fyzické osoby-podnikatele (FOP) – KLP III. 
Letos se chce ucházet o novou pozici osobního 
bankéře pro podnikatele. V práci se naučil jednat 
s lidmi a získal nový pohled na život ve smyslu fi-
nančního zabezpečení a plánování do budoucna.

Jste prý zatím nejlepší v ČR v současné sou-
těži na úvěry FOP. Jak se vám to podařilo?
Musím především poděkovat svému týmu, 
protože i kolegové mají zásluhu na tom, že se 
mi daří. Ať už díky tomu, že mi někoho dopo-
ručí, anebo proto, že mám volnost a prostor si 
klienty vybírat a dále s nimi pracovat. V po-
bočce už přes rok zpracovávám skoro všechny 
podnikatelské úvěry. Snažím se plnit v průměru 
jeden úvěrový produkt týdně. Vidět se v horní 
části tabulek je určitě příjemné i motivující pro 
další práci.

Prozraďte, čím to je, že se vám daří 
tak úspěšně prodávat.
Pokaždé se jednalo o stávající klienty, se 
kterými mám navázaný vztah. Vysvětluji 
jim, jak se projeví efekt úvěrového produktu 
v jejich podnikání, a snažím se maximálně 
využívat kombinaci povoleného přečerpání 
účtu a kreditní karty dohromady. Do ko-
runy jim vypočítám, kolik ušetří měsíčně 
a ročně. Zabere to dost času, ale výsledek 
se dostaví. Prostřednictvím rychlého úvěru 
pro podnikatele se snažím doplácet jiné 
druhy úvěrů a spíše klienty jen informovat 
o zjednodušeném procesu – využívám hlavně 
předschválené limity s minimálním papírová-
ním a dokládáním dokumentů. Nově jsem se 
zaměřil na nepřiřazené podnikatele, protože 
jsme se jim zatím málo věnovali. 

Jste členem retailového rozvojového 
poolu – co to obnáší?
Jde o opakovaná sezení a probírání určitých 
situací z pohledu obchodníků i klientů. 
Do poolu mě vybrala paní ředitelka Jitka 
Leseová s ohledem na moje výsledky. Retail 
pool jsem úspěšně absolvoval a získal cenné 
zkušenosti. Za to jí moc děkuji. Mělo to pro 
mě velký přínos i po psychické stránce. Roz-
vojový pool pod vedením Petra Elise a Míši 
Vajnarové mě utvrdil v tom, že chci v ČSOB 
zůstat, plánovat kariéru a pomáhat ostatním 
kolegům v práci. 

Co se vám na bance líbí a co byste 
naopak změnil?
Určitě se mi líbí otevřená možnost kariérního 
růstu. Banku bych posunul technicky a mo-
derně dopředu – v reklamě, image a celkově 
technickém vybavení.

Jak trávíte volný čas?
Hodně sportovně. Vede posilovna, kam 
chodím společně s přítelkyní. Snažím se být 
co nejvíc s lidmi, na kterých mi záleží. Také 
dodržuji správný jídelníček, což se projevuje 
na fyzické i psychické kondici. 
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Naše věci

Less stress
Naše práce je náročná a často i hodně vyčerpávající, o stresové situace nebývá 
nouze. I proto probíhala vloni v KBC velká kampaň zaměřená na prevenci 
syndromu vyhoření „Less Stress, more Energy. How are you“. A jak se máte vy?

Toto téma není tabu ani u nás. Jen v loňském 
roce jsme interně realizovali pro pracovníky 
různých týmů napříč republikou více než 
30 workshopů. 

Týká se vás vyhoření?
Základní bod pro diskusi je, že se není za co 
stydět. Syndrom vyhoření neboli Burn out 
je mezinárodně kvalifikovaná diagnóza. 
Odborníci i lidé, kteří jím prošli, se shodují, 
že klíčová je prevence. „K tomu, abychom se 
stali vůči syndromu vyhoření více odolnými, je 
dobré znát sebe. Vědět, co mi dělá dobře a co 
mě více stresuje,“ doporučuje terapeutka Jaro-
slava Chaloupková a doplňuje: „Zkuste si sami 
odpovědět na sérii následujících otázek. Znáte 
své potřeby? Dokážete o nich otevřeně mluvit? 

Dokážete mluvit o svých pocitech, o tom, co 
vás trápí, ale třeba i o tom, co vás těší? Umíte 
si na takové otázky vůbec odpovědět? Pokud 
to nejde hned, nevadí. Zkuste o sobě víc pře-
mýšlet. Určitě za to stojíte.“

Pro jednotlivce i týmy
Z workshopů víme, že zastavit se, promluvit 
o svých pocitech, naslouchat si v týmu a vzá-
jemně se podpořit je důležité a možné i za běž-
ného provozu poboček a pracovních týmů. 

Pokud sami nebo ve vašem týmu chcete 
téma otevřít, najít odpovědi na své otázky nebo 
už potřebujete odbornou pomoc, kontaktujte 
Kateřinu Pavlíkovou z útvaru Rozvoj zaměst-
nanců. Rádi vám pomůžeme najít řešení a pří-
padně i zajistíme workshop pro váš tým. 

Méně ohroženi jsou vždy lidé, kteří:

 pěstují a zachovávají kvalitní, přátelské 
mezilidské vztahy

 vzdělávají se

 mají rádi sami sebe

 dodržují zdravý životní styl

 zvládají svůj perfekcionismus a přehnanou 
odpovědnost

 umí zmírnit touhu po dokonalých 
výsledcích

 odmítnou přehnané a neoprávněné 
požadavky bez pocitu viny

 sami umí o pomoc požádat i ji přijmout

 neodkládají uspokojení svých potřeb 
na později

Víte, že…
… syndrom vyhoření 

potkává stále více lidí? Zažilo 
jej přibližně 25 % dospělé 

populace. Ve skupině manažerů 
a lidí vysoce zaujatých prací 

se výzkumy dostávají  až 
k údajům kolem 50 %! 
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Koníček

Zpěvu se věnuje prakticky od dět-
ství. „Navštěvovala jsem i základní 
uměleckou školu, obor sólový zpěv, 
až do svých šestadvaceti let. Přes 
deset let jsem členkou Sukova 

komorního sboru v Benešově,“ říká Marcela 
na úvod. Koníček ve formě zpěvu podle ní 
vyžaduje vytrvalost a pravidelnost a bývá 
i časově náročný, zejména v době, kdy se při-
pravuje sbor na koncert. „Zkoušky trvají i pět 
hodin, pokud zkoušíme skladby také s orches-
trem. Chce to tedy tolerantní okolí a rodinu.“ 
Každá absence podle ní znamená riziko. „Co 
nepochytíte na zkoušce, musíte si dostudovat 
doma. Používáme buď nahrávky na cédéč-
ku nebo na YouTube od ostatních sborů,“ 
vysvětluje a dodává, že je to na druhou stranu 
bezvadná forma odpočinku.

Členkou komorního pěveckého sboru je už přes deset let. Zpěv je pro ni 
relaxace i koníček. A to dost náročný. Zkoušky probíhají někdy i pět hodin. 
„A každá absence znamená riziko, že sbor nebude dohromady ladit, budou 
slyšet prázdná místa a celkový dojem nebude lahodit uchu posluchačů,“ 
říká Marcela Babková, která v ČSOB vede tým lidí připravující podpůrné 
aktivity a informace pro kolegy z distribučních sítí.

Koníček  
lahodící uchu



KOMPAS 02/2015  27

TEXT: PETR HOLEČEK | FOTO: SHUTTERSTOCK, ARCHIV, JAKUB DVOŘÁK / PRÁVO / PROFIMEDIA

Lánské Canticorum
„Zatím ještě přesně nevíme, 
kde budeme letos všude zpívat, 
nicméně na těchto akcích jsme 
vystupovaly už v minulosti 
a možná nás tam uvidíte opět,“ 
říká Marcela Babková. První 
z nich je setkání pěveckých sborů 
v Lánech. Koná se v září, přičemž 
každý sbor zpívá na třech místech 
v Lánech a na každém místě jinou 
skladbu – v muzeu TGM, v kostele 
a před radnicí. 

Koncerty v Muzeu umění
Velmi milou akcí je i adventní kon-
cert na Masarykově náměstí v Be-
nešově nebo v Šímově síni Muzea 
umění, jeho přesný termín pro 
tento rok ale není znám. Nicméně 
muzeum můžete navštívit po celý 
rok. Je tu prezentována grafika, 
design a expozice českosloven-
ské fotografie, která je jediná 
v Česku. Jednotlivé sbírky umění 
jsou až na výjimky zaměřeny 
na tvorbu 20. století a současnost.

Tříkrálový koncert
V Benešově se každý rok na začát-
ku ledna koná charitativní Tříkrá-
lový koncert v kostele svaté Anny. 
„I letos samozřejmě zněly duchov-
ní písně a měly jsme hodně hostů,“ 
říká Marcela. Také samotný kostel 
stojí za návštěvu. Je dominantou 
Masarykova náměstí a za povšim-
nutí stojí Rajský dvůr se slunečními 
hodinami. Se stavbou seznamuje 
volně přístupná expozice.

Akce, které mám ráda

Jaro Josefa Suka
V příštím roce Sukův komorní 
sbor uvidíte i na oblíbené akci 
Jaro Josefa Suka, která se koná 
na přelomu dubna a května 
taktéž v Benešově. Josef Suk, člen 
legendárního Českého kvarteta, 
ve městě žil, a tak mu byl od roku 
1990 v rámci Českých kulturních 
slavností tento festival zasvěcen. 
Mezinárodní hudební akce probí-
há na více místech ve městě. 

zatím jsem zařazena v prvním nejvyšším hlase. 
Uvidíme, jak to se mnou bude do budoucna, 
neboť s věkem hlas klesá,“ vysvětluje Marcela.

Najděte si svůj sbor
„S ohledem na to, že jsme seskupení zájmové 
a jednotlivé členky mají vlastní zaměstnání, 
scházíme se o víkendech nebo o dovolených. 
Nejčastěji koncertujeme v rámci okresu 
Benešov, občas jedeme i mimo jeho hranice, 
několikrát jsme vystupovaly v Praze, na zámku 
v Českém Krumlově, účastníme se i soutěžních 
festivalů. V minulosti sbor jezdil na festivaly 
i do zahraničí na pozvání některého zahranič-
ního sboru.“

Pokud by někdo se zpěvem ve sboru chtěl 
začít, Marcela Babková by mu poradila obrátit 
se buď na místní lidovou školu umění, kde by 
mohli doporučit nějaký sbor z okolí, nebo hle-
dat přes web – najít si sympatické sbory a kon-
taktovat přímo je. Tak to udělala i ona sama.

„Nevím, jak probíhá výběr členů do jiných 
sborů, ale k nám do sboru se může přijít 
podívat na zkoušku kdokoli. A pokud ho to za-
ujme, může začít zkoušet s námi. Výběr hlasu 
na začátku je většinou na dotyčném, po pár 
zkouškách se ukáže, zda byl správný, nebo 
člen přejde do jiného hlasu,“ doplňuje Marcela 
Babková, která se vedle práce v ČSOB a zpěvu 
věnuje i golfu. „Hraju ho pouze jako rekreační 
hráč bez zelené karty, jsem věčná začátečnice. 
Pro letošní rok mám ale cíl si zelenou kartu 
konečně udělat!“ 

Posbíraly řadu cen
Sukův komorní sbor je výjimečný délkou trvá-
ní. Byl založen v září roku 1982 a za dobu své 
existence nasbíral řadu ocenění jak doma, tak 
v zahraničí. „Zajímavé je ještě i to, že původně 
byl složen čistě z učitelek, to se ale v průběhu 
času změnilo,“ říká Marcela. V současné době 
má sbor v průměru patnáct zpěvaček a absol-
vuje do deseti koncertních vystoupení za rok. 
Repertoár tvoří široké spektrum duchovní 
a světské hudby, ale důležitou součástí jsou 
i lidové písně v různých úpravách. „Musíme 
volit skladby určené výhradně pro ženské sbory 
nebo si nechat skladby přepisovat. A je to ško-
da, existuje řada pěkných věcí s doprovodem 
mužských hlasů. Zaměřujeme se tedy na hudbu 
duchovní, kterou doplňujeme pro odlehčení 
spirituály, muzikálovými skladbami, lidovkami. 
Zpívaly jsme i židovské skladby.“ Sbor je složen 
ze čtyř hlasů – 1. a 2. soprán; 1. a 2. alt. „Pro-

Marcela Babková v ČSOB pracuje už 16 let. 
Začínala jako pracovnice regionu, který měl 
za úkol podporovat bankovní obchody v poboč-
kách České pošty, vzdělávat pracovníky pošty 
v prodeji produktů a služeb a nabírat nové klienty. 
„Od roku 2006 pracuji v ústředí, kde se pohybuji 
v útvarech podporujících regionální pracovníky 
a obchody v jednotlivých distribučních sítích 
banky.“ V současné chvíli je na pozici team 
leadera útvaru Obchodní implementace v rámci 
multikanálové distribuce a podpory, to znamená, 
že připravuje s kolegy vybrané podpůrné aktivity 
či procesy a obchodní informace pro kolegy z Fi-
nančních center, poboček ČSOB, z České pošty 
a ČMSS a sbírá od nich podněty a zpětnou vazbu 
na to, co by jim v obchodní činnosti pomohlo. 
Před nástupem do banky pracovala na České 
poště v pozici vedoucí pošty. Vedle golfu má ráda 
ještě historii, fascinuje ji zejména doba Karla IV.

Pěvkyně z banky
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Pavel Heczko
Transformační projektová kancelář

Radek Hájek
Změnová zóna Digitální obsluha a kanály

Na tělo

Čím se Změnové zóny odlišují 
od klasického útvaru? Jaký 
má být jejich přínos a dojde 
k jejich zániku, až budou v bance 
dokončeny všechny nutné změny?

Změnové zóny jsme vytvořili v těch ob-
lastech, kde se musíme razantně pohnout 
kupředu, abychom umožnili změnu i v jiných 
částech banky. Například Martin Vašek 
a jeho Produkty a integrace sjednocují červe-
né a modré produkty a procesy. Teprve poté 
dokážeme lépe sjednocovat obsluhu klienta 
v síti.
Změnové zóny se od klasických útvarů liší 
tím, že mají dvě části. První je věnována 
běžnému provozu a řízení malých změn. V ní 
uplatňujeme klasické řízení prostřednictvím 
liniových manažerů. Ve druhé, změnové 
části naopak pracují malé expertní týmy po-
skládané z odborníků z různých koutů banky 
tak, aby mohli potřebné změny dodat co 
nejefektivněji. Změnové zóny vznikly kvůli 
potřebě rychlé akce a dodávky. Je pravděpo-
dobné, že v budoucnu budeme potřebovat 
stejně rychlou změnu v jiné části organizace. 
Proto předpokládáme, že budou vznikat 
a zanikat, ať už se budou jmenovat Změnové 
zóny, nebo jakkoli jinak.

Projekty, které jsou nyní součástí 
Změnových zón (například 
nový web, nové elektronické 
bankovnictví, hlasová biometrie 
atd.), v bance běží už delší dobu, 
co je tedy teď jinak?

Tým odborníků pracuje na konkrétním za-
dání a ve stanoveném čase. Po dodání se pak 
kolegové přesouvají na jiný projekt v rámci 
Změnové zóny nebo do svého původního 
útvaru. Vlastně ani nejde tolik o obsah pro-
jektů, jako o způsob jejich realizace. Měnit 
chceme hlavně dvě věci. První z nich je 
rychlost – v zavádění inovací a realizaci pro-
jektů jsme zoufale pomalí. Druhou oblastí je 
spojení, tedy schopnost dělat změny s orien-
tací na klienta, ne na liniové útvary. Je nutné 
spojovat produkt, data a místa kontaktu 
s klientem do jednoho celku, který klientovi 
vyhovuje a přináší pozitivní zážitek.

50
minut. Až tak dlouho u nás teď 

může trvat prodejní proces 
u základních produktů, při němž 

je navíc potřeba podepsat až 
14 dokumentů. A my se chceme 
dostat na 15 minut se 3 podpisy. 
To je jasný a konkrétní příklad 
práce Změnové zóny Produkty 

a integrace. Co dalšího 
se skrývá za fungováním 

Změnových zón, co přinesou 
klientům a co nám? 

Na to jsme se tentokrát ptali 
kolegů, kteří mají problematiku 

změn na starosti.

50

Přečtěte 
si víc

Digitální Změnová zóna 
Radka Hájka byla detailněji 
představena v květnovém 

Navigátoru v článku Na čem 
pracuje Digitální 
Změnová zóna.

powered by
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Martin Vašek
Změnová zóna Produkty a integrace

Co patří mezi velké projekty 
Změnové zóny Produkty 
a integrace? Kdy klientům 
představíme něco nového?

Některé novinky klienti již využívají, ale 
chystáme samozřejmě i další. Například 
projekt biometrického podepisování, který 
je součástí velkého programu Paperless, se 
ve Finančních centrech už delší dobu úspěš-
ně pilotuje. Biometrii budeme rozšiřovat 
do dalších FC a nově i do poboček ČSOB. 
Další projekty již zmiňovaného programu 
zajišťují efektivní „document manage-
ment“. Ty zbavují kolegy z pobočkové sítě 
i ústředí neefektivních agend, jako jsou 
evidence, archivace, skartace, dohledávání 
dokumentů a další. Díky tomu uvolníme 
pracovníkům pobočkové sítě ruce pro kva-
litní bankovní poradenství.
Dalším velkým programem, jehož výstupy 
ocení klienti již na počátku příštího roku, je 
Mercury. Tento program například zjedno-
duší prodejní a poprodejní procesy u základ-
ních produktů. Prodejní proces nyní trvá 
i 50 minut a podepisuje se až 14 dokumentů, 
což chceme zkrátit na 15 minut s maximálně 
třemi podpisy. Tým Mercury také připravuje 
jakousi nadstavbu nynějšího Profilu tak, aby-
chom dokázali rychleji vytvářet jednoduché 
produkty a reagovat na aktuální situaci trhu. 
Nyní se pohybujeme v řádu půl roku až roku, 
cílem je reagovat v řádu týdnů, maximálně 
měsíců. Díky této nadstavbě budeme schopni 
vytvořit nabídku na míru, ať už z pohledu 
ceny, nebo balíčku produktů. Třetí velký 
program, Payment processes redesign, má 
mimo jiné za úkol zvýšit dostupnost Profilu. 
Díky této změně budeme moci již od října 
ve vybraných pobočkách (např. v nákupních 

centrech) rozšířit otevírací dobu až do 21. ho-
diny. V příštím roce bychom chtěli postupně 
přidat i víkendy. 
Další novinkou, která určitě zaujme klien-
ty i zaměstnance, je nový produkt Mobilní 
peněženka připravovaný v rámci programu 
Nové produkty. Klienti budou moci koncem 
letošního roku začít využívat platební kartu 
virtualizovanou do mobilního telefonu. 
V průběhu roku 2016 do ní budeme přidávat 
další vychytávky, například Ticketing, který 
umožní nákup vstupenek na nejrůznější akce.
Výstupy všech programů jsou koncipované 
vždy pro oba brandy (červený i modrý), 
říkáme tedy, že jsou „bez barev“ a mají jasný 
cíl – přinést našim klientům příjemný zážitek, 
rychlost, kvalitu, moderní nástroje. Nejsou to 
však jen velké programy, čím se zabýváme. 
Musíme obstarat také běžnou agendu – správu 
a rozvoj běžných a spořicích účtů, termíno- 
vaných vkladů, hotovosti. Máme na starosti 
i technologickou podporu České pošty a věr- 
nostního programu. V naší zodpovědnosti 
je také oblast karet, kde v letošním roce 
dojde k významným regulatorním změnám. 
Poplatky při platbě kartou, které platí 
obchodníci bankám, klesají, a tak hledáme 
nové cesty, abychom byli i nadále profitabilní. 
Věříme také, že přibude těch obchodníků, 
kteří díky této regulatorní změně zavedou 
do svých obchodů platební terminály. V září 
zavedeme novou technologii, která dokáže 
identifikovat interní i externí podvody 
v pobočkové síti. A letos na podzim budeme 
postupně redukovat některé manuální duální 
kontroly. Více informací ke Změnové zóně 
Produkty a integrace naleznete na intranetu / 
/ Prezentace útvarů / Products and integration.

Daan Decat
Změnová zóna Potřeby zákazníků a data

Víme, že datová Změnová zóna 
pracuje s velkým objemem 
dat, s tzv. Big daty. Ale co bude 
konečným výsledkem pro 
pobočkové pracovníky či klienta?

Naši dodávku lze rozdělit do několika 
oblastí. Největší částí je lepší rozpoznání 
potřeb klientů. Například informace, že 
klient vyplňuje úvěrovou kalkulačku, 
může sloužit jako tip úvěrovému poradci. 
Nebo když víme, že klient překročil hra-
nice, můžeme ho upozornit na možnosti 
výběru z bankomatů v cizí zemi. Informace 
o klientově majetkové a rodinné situaci 
zase mohou posloužit k optimalizaci jeho 
pojištění nebo správy aktiv. Využití lze na-
jít třeba i v obohacení rizikových modelů. 
Druhá oblast se týká systému sběru a znění 
klientských souhlasů se zpracováním dat. 
Souhlas, který nám klient dává, by měl 
být vždy srozumitelný, aby z něj byl patrný 
benefit plynoucí z využití dat. Měl by odpo-
vídat právním předpisům a platit pro celou 
skupinu ČSOB. 
Třetí oblast se týká technologického 
rozvoje, který vše výše uvedené umožní. 
Z větších projektů v této oblasti můžeme 
uvést přípravu nového CRM, které poboč-
kové síti zjednoduší práci se schůzkami 
a úkoly, dodá kontaktní historii apod. Nebo 
projekt Digital tracking, který nám umožní 
sledovat chování klientů v online kanálech 
a odpoví na různé otázky. Třeba na tu, ze 
kterých stránek k nám klienti přicházejí 
nebo proč je opouštějí.
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Pivo mám v genech

Tomáš Moser
korporátní bankéř ČSOB 

Jako plzeňský rodák musím mít v genech 
kladný vztah k pivu. Jako student jsem 
trávil nejméně polovinu prázdnin na bri-
gádách v Plzeňském Prazdroji, přičemž 
nepočítám neplacené přesčasy strávené 
ochutnáváním ve sklepích. Pivo považuji 
za jedinečně vybalancovaný neslazený 
a zároveň hořký nápoj, na rozdíl třeba 
od takového Fernetu... Dobré pivo si 
nejraději dám po pár kilometrech na kole 
v příjemné lesní hospůdce, protože jako 
iontový nápoj je přece Pilsner Urquell 
nenahraditelný. A jinak kdekoli s lidmi, se 
kterými je mi dobře. V mládí jsem si dával 
nejčastěji „gambáč“, dnes si dám spíš 
Pilsner Urquell 12°, Peroni nebo Guinness. 
Inu, bankovní úředník.

Světlé výčepní pivo neboli postaru desítka a klasický světlý ležák – dvanáctka. 
To byli a dodnes jsou vládci české pivní nabídky. Obojí samozřejmě tzv. piva plzeňského 
typu. Pozor, nejde pouze o pivo z produkce Plzeňského Prazdroje! Pivo plzeňského typu 
je zavedený terminus technicus pro označení jakéhokoli světlého spodně kvašeného piva 
vařeného podle plzeňské receptury. Vydejte se s námi (nejen) po jeho stopách.

Zajděte si „na jedno“
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jen čas od času, jako třeba čtyřiadvaceti-
stupňový vánoční speciál Starokladenského 
pivovaru. Nebo proslavený speciál, který vždy 
jednou do roka uvaří v pražském minipivova-
ru a restauraci U Medvídků. Jeho stupňovitost 
je každý rok kvůli ruční výrobě jiná, už se tu 
ale povedlo udělat i třicítku. Pravým opakem 
jsou pak piva nealkoholická, o kterých řekne-

me jen to, že mohou mít 
maximálně 0,5 % alkoho-
lu a vyrábějí se v principu 
dvěma způsoby – buď 
odstraněním alkoholu 
z klasického piva, nebo 
s pomocí speciálních 
kvasinek rovnou jako 
nealkoholická.

Zcela samostatnou 
skupinou, která pravověr-

ného českého pivaře děsí, ale v poslední době 
si i u nás získala poměrně velkou oblibu, jsou 
„radlery“, tedy mixy piva a ovocné šťávy. A pak 

jsou tu také „piva-nepiva“ – pivní limonády, 
které nejsou ani mixem piva s něčím jiným, ani 
pivem v pravém slova smyslu, nicméně mají 
s pivem společnou část výrobního postupu. Zá-
kladem je ječný slad, ke kterému se však místo 
chmele přidávají přírodní aromata. Příkladem 
takového „nepiva“ je třeba Frisco (které mi-
mochodem vyrábějí v Plzeňském Prazdroji) či 
Sládkova limonáda (tu zase vyrábějí Pivovary 
Staropramen).

Češi začínají experimentovat, 
ale opatrně  
Našinci byli vždy spíš „konzervy“ a jakékoli 
pivní novinky dlouho odmítali. Klasický 
český pivař, který zajde takřka denně po práci 
na svých deset kousků, je ale na ústupu. 
Modernější typ českého pivaře už jednak 
dává přednost kvalitě před kvantitou 
a místo deseti si dá třeba dvě tři, jednak se 
nebojí experimentovat. Naopak, často a rád 
ochutnává různá specifická piva z malých 

Každá slušná pivnice dnes 
musí mít „na čepu“ pár 
speciálů a regionálních 
značek.

01

Jde o ryze český, dokonce přímo 
plzeňský vynález. Byť u něj sehrál 
hlavní roli Němec. Poprvé tento typ 
piva totiž uvařil bavorský sládek Jo-
sef Groll z Vilshofenu. Stalo se to ale 

v Plzni, kam byl v roce 1840 pozván zdejšími 
radními, aby tu vyučoval německé postupy 
vaření piva. Zdejší pivovarnictví mělo sice 
za sebou už dlouhou tradici (nejstarší zmínka 
o vaření piva v Čechách je někdy z roku 1088), 
čeští pivovarníci však neuměli tak úplně 
spolehlivě ukočírovat proces kvašení. Bavoři 
to s pivovarskými kvasinkami uměli mnohem 
lépe. Josef Groll v Plzni po krátkém experi-
mentování vyrobil zcela nový druh piva. Bylo 
průhledné, s osvěžující chutí, tolik odlišné 
od těžkých bavorských ležáků. A toto pivo se 
v našich končinách velmi rychle stalo doslova 
etalonem kvality, s nímž se všechna ostatní 
piva porovnávala. Pils se na takových dobrých 
sto let stal prakticky jediným u nás vyráběným 
a uznávaným typem piva.

Pestrá pivní rodina
Pojem pivo se přitom zdaleka nevyčerpává 
jen plzeňským pivem, pro které je typické tzv. 
spodní kvašení. Historicky starší metodou je 
tzv. svrchní kvašení. První taková piva vznikala 
spontánním kvašením bez obsahu chmele, 
nejčastěji z pšenice. Pěna, která vykvasila, se 
sbírala pro opětovné použití. Výhodou této 
metody je jednoduchost, nevýhodou to, že se 
snadno vymkne kontrole, což koneckonců va-
dilo i plzeňským sládkům. Žádná várka zkrátka 
nechutná stejně. Spontánně kvašená piva, 
známá pod označením lambik, se však vyrábějí 
dodnes, nedají na ně dopustit hlavně v Belgii 
či v Nizozemsku. Do rodiny svrchně (ale nikoli 
spontánně) kvašených patří piva typu ale, stout 
(u nás je asi nejznámějším zástupcem tohoto 
typu piva Guinness) či porter (pivo charakterem 
podobné stoutu), pšeničná piva (Weissbier), 
německé svrchně kvašené pivo altbier či nazlát-
lé aromatické kölsch nebo francouzské bière 
de garde (silné pivo měděné barvy). Svrchně 
kvašená jsou i tzv. tra-
pistická piva – belgická 
klášterní piva, která musí 
být uvařena trapistickými 
mnichy přímo v jejich 
opatstvích.

Výstřední 
příbuzenstvo
Svébytnou kategorií jsou 
pak různé pivní speciály 
s vyšším obsahem alkoholu, tedy silnější než 
klasická dvanáctka. Nejsilnější speciály mohou 
mít i mezi 20 a 30 stupni. Zpravidla se vyrábějí 

 
Plzeňskému ležáku 
čepovanému přímo 
z tanku se nic 
nevyrovná

02

01

Slavná varna v Plzeňském 
Prazdroji pochází ze 30. let 
minulého století.

02
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Sezona

Recept

Letní pivní salátek

Pivo je nejvhodnější nápoj k pokrmům tra-
diční české kuchyně, zároveň nachází vy-
užití i přímo jako dochucovací ingredience 
při přípravě různých jídel. A nemusí jít jen 
o těžkou českou klasiku (i když výbornou) 
typu vepřové koleno na pivu. Pivo lze vy- 
užít i při přípravě osvěžujícího zeleninové-
ho salátu. Nevěříte? Pak zkuste tohle:
Vezměte jednu hlávku ledového salátu, 
natrhejte, zakápněte olivovým olejem, 
přidejte nastrouhaný parmezán a zalijte 
zakysanou smetanou smíchanou s pivem, 
které jste před tím nechali projít varem 
(na 10 deka smetany připadne jedna po-
lévková lžíce piva). Na pánvi opečte plátky 
brambor, posypte pažitkou, osolte a ope-
přete. Upečenými bramborami s pažitkou 
obložte ledový salát, na něj pak natrhejte 
slanečka a ozdobte rukolou a červenou 
čekankou, pažitkou a cherry rajčátky.

Slunce ve skle
V sobotu 19. září se v Pivovarském 
dvoře Purkmistr v Plzni-Černicích 
uskuteční již 8. ročník tradičního 
festivalu minipivovarů s názvem 
Slunce ve skle. K ochutnání tu 
budou lákat piva z produkce více 
než sedmi desítek tuzemských 
a zahraničních pivovarů.

Pivovar z Postřižin
Ačkoli se děj Hrabalova románu 
odehrává v nymburském pivovaru, 
ve slavné Menzelově filmové adap-
taci ho „hraje“ pivovar v Dalešicích. 
Komín, na kterém ve filmu dovádějí 
paní správcová a strýc Pepin, tu stojí 
dodnes. V zachovalé části původ-
ního provozu je zřízeno Muzeum 
rakousko-uherského pivovarnictví 
a v prostorách bývalé sladovny vás 
uvítá Pivovarská restaurace.

Oslava chmelové sklizně
Žatecký chmel stál u zrodu těch nej-
slavnějších značek piv. Oslavit ho mů-
žete 4. a 5. září při 58. ročníku Žatecké 
dočesné. Na programu jsou chmelové 
a pivní soutěže, hudba, pasování 
vybraného pěstitele do rytířského stavu 
či strhnutí posledního štoku v nejmenší 
chmelnici na světě, která se nachází 
přímo na žateckém náměstí.

Uvař si sám
Kdo by si chtěl zkusit uvařit vlastní 
pivo, může vyrazit 18. 7. do hanácké-
ho skanzenu Příkazy na Olomoucku, 
kde se bude, jako každý rok, vařit 
a ochutnávat domácí pivo. Přímo 
před očima návštěvníků ho uvaří Petr 
Melichárek, majitel stejnojmenného 
minipivovaru. A při tom bude rozdá-
vat i rady pro domácí vaření piva. 

26. slavnosti 
svijanského piva
Jeden z největších domácích 
pivních festivalů. A také úplně první. 
Koná se 11. července ve Svijanském 
Újezdě, letos už po šestadvacáté. 
Kromě hudby a piva tu bude k mání 
také zmrzlina vyrobená ze svijan-
ských třináctek – světlého Knížete či 
tmavé Kněžny. Tahle pochoutka je 
jen pro dospělé, protože obsahuje 
75 % piva!

Žatec

Plzeň

Svijany

Příkazy

Dalešice

pivovarů či restauračních minipivovarů. 
Lidé se zkrátka stále víc nechávají zlákat 
pšeničnými pivy i různými ochucenými 
divočinami. Nicméně i tito experimentátoři 
většinou stále ještě zastávají názor, že české 
klasice v podobě plzeňského ležáku, nejlépe 
čepovaného rovnou z tanku, se nic nevyrovná.

Stejně jako náš plzeňský kolega Tomáš 
Moser, který rád čas od času ochutná něco 
nového. „Zvědavost na nějakou novotu 
obvykle vítězí, rád ochutnám ledacos, ale 
po jednom či dvou experimentech se obvykle 
vracím ke kořenům, tedy k Pilsner Urquell,“ 
říká s úsměvem. Podle něj plzničku nepře-

konají ani silné pivní speciály. A všem, kteří 
nevěří, radí zajet si pro ten pravý zážitek 
přímo na místo činu. „Na dvanáctistupňový 
plzeňský ležák z dřevěných sudů, konzumo-
vaný v bludišti sklepů plzeňského pivovaru, 
na ten žádné speciály nemají,“ tvrdí a dodává: 
„Navíc je to spojeno se zajímavou indoor akcí 
při hledání cesty na povrch. Věřte, že ztratit 
se v těch devíti kilometrech chodeb není nic 
složitého.“ Výborné plzeňské je podle něj 
k dostání také v restauraci Na Parkáně, která 
je na dohled od areálu plzeňského pivovaru. 
A pak také U Zacha, U Salzmannů… 

Brno

České Budějovice

Praha
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Pomáháme

Běh pro dobrou věc v Praze
Pražského půlmaratonu a maratonu se v rámci 
ČSOB Běhu pro dobrou věc zúčastnilo 156 zaměst-
nanců. Společně uběhli 2 268 kilometrů a zasloužili 
se tak o 113 400 korun pro Výbor dobré vůle – 
Nadaci Olgy Havlové. Banka totiž za každý jejich 
kilometr darovala 50 korun na podporu konkrétních 
osob se zdravotním postižením. Po Praze se běhy 
přesunuly do regionů. Stále se můžete zapojit!

Soutěž IEA suverénně ovládl projekt 
Era pomáhá regionům
Každoroční soutěž IEA (Internet Effectiveness 
Awards) již po deváté ocenila efektivní a přínos-
ná internetová řešení a užitečné online aplikace. 
Projekt Era pomáhá regionům 2014 bodoval hned 
dvakrát. Zvítězil nejen ve své kategorii nejlepší-
ho projektu pro neziskový sektor, ale především 
získal hlavní cenu Grand Prix a porazil tak více než 
45 přihlášených řešení všech devíti vyhlašovaných 
kategorií. Nový ročník projektu odstartoval již 
1. června a představil hned několik zajímavých no-
vinek. Jednou z nich je také Divoká karta veřejnosti. 
Více zjistíte na www.erapomaharegionum.cz.

Vyběhněte s Kujanem! 
aneb Z vašeho města až na Island
Sport, zvláště pak běh, máme v naší bance hodně rádi. Běháme maratony 
a nejen ty. Právě teď máme pro všechny kolegy skvělou příležitost 
vyběhnout na trať se skutečným profíkem, okouknout od něj nějaké ty 
běžecké fígle a ještě přispět na dobrou věc. Zaběhejte si ve svém městě 
s ultramaratoncem Reném Kujanem.

Pozvánku na běh pro vás připravil René Ku-
jan osobně: „Společně se proběhneme na při-
bližně desetikilometrové trati v pohodovém 
tempu. Vy mne seznámíte s vaším městem, já 
vás po doběhu na oplátku provedu po Is-
landu – a znovu si zaběháme. Tentokrát 
ovšem obrazně. Řeč bude o třech světových 
běžeckých prvenstvích, o oběhnutí ostrova či 
o jeho přeběhnutí napříč i podélně.“

Podpora pro vozíčkáře
René Kujan může být vzorem pro všechny 
hendikepované. Po těžké dopravní nehodě 
před sedmi lety totiž utrpěl poranění páteře 
s nepříliš slibnými vyhlídkami do budoucna. 
Po půlroční náročné rehabilitaci se však vrací 
opět na start.

„Na jedny z nejtěžších chvil svého života 
prožité v Rehabilitačním ústavu Kladruby 
jsem nezapomněl. Potkal jsem se tam s mno-
ha vozíčkáři, kteří mi byli velkou inspirací 
a motivací. Svým běháním bych rád zase po-
mohl já jim. A můžete tak učinit i vy. Pojďme 
jim pomoci společně!“

Výtěžek z celé akce je věnován na podpo-
ru hendikepovaných sportovců ze Sportov-
ního klubu vozíčkářů Praha. Právě jim a is-
landské Asociaci hendikepovaných sportovců 
byly věnované všechny tři islandské projekty. 
Startovné činí 50 Kč na osobu a výtěžek celé 
akce půjde na konto Sportovního klubu vo-
zíčkářů Praha. Jako malý dárek navíc každý 
účastník získá univerzální sportovní šátek 
s podpisem Reného. 

První běh 
se uskutečnil 

27. 6. v Plzni a v průběhu 
července, srpna a září 
budeme pokračovat 

ve městech: Trutnov, Liberec, 
Olomouc, Zlín, Tábor, 

Kladno a Praha. Termíny 
sledujte na intranetu.

René Kujan (40)
Z občasného maratonce se stal zarytým ultra-
maratoncem po těžké autonehodě na sedadle 
spolujezdce před sedmi lety. Tehdy jen o vlásek 
unikl smrti a později kolečkovému křeslu, když při 
čelním nárazu do protijedoucího vozidla popras-
kala jeho žebra, hrudní kost i páteř. Následnou 
půlroční rehabilitaci prožíval s pochmurnou 
diagnózou ošetřující lékařky: „Na maratony 
můžete klidně zapomenout!“ Nezapomněl. Ani 
na maratony, ani na vozíčkáře, v jejichž kruhu trá-
vil jedny z nejtěžších chvil svého života. Od roku 
2012 dokázal vyběhat tři světová prvenství: první 
oběhnutí Islandu (1 muž / 30 dnů / 30 maratonů), 
první přeběhnutí tohoto ostrova ze severu na jih 
(556 km za 12 běžeckých dnů) a následně od vý-
chodu na západ (21 dnů / 21 maratonů). Všechny 
tři projekty věnoval vozíčkářům v Čechách 
(Sportovní klub vozíčkářů Praha) a na Islandu 
(Asociace hendikepovaných sportovců a Friends 
of Grensás). Era byla generálním partnerem 
všech tří běhů a přispěla tak ke zdárné realizaci 
islandské trilogie.
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Fenomén

Nosím černý brejle
Slavný song Ready Kirken předznamenává nástup léta a s ním i sezony plavek 
a černých sklíček na oči. V záři letního slunce jsou tmavé brýle často nezbytností, 
ale zároveň patří k oblíbeným módním doplňkům – dámským i pánským. A jejich 
využití se rozhodně neomezuje jen na léto.

Černé brýle mohou být pro citli-
vější jedince nejen clonou před 
slunečním svitem, ale i jakýmsi 
pomyslným ochranným štítem 
před okolním světem využitelným 

po celý rok, bez ohledu na počasí a intenzitu 
slunečního svitu. O očích se říká, že jsou okny 
do duše. Nasazením černých brýlí tak stáh-
neme roletu, aby nám přes ta okna do duše 
nikdo nemohl nahlížet.

Pouze na ven
Pokud si ale nechcete pěstovat image introver-
ta se sklony k depresi (případně nepotřebujete 
zakrýt monokl po pouliční rvačce), v kanceláři 
byste je nosit neměli. Nedejbože při jednání 
s klientem! Jeho důležitou součástí je oční 
kontakt, který se ve chvíli, kdy jeden z účastní-
ků má na očích sluneční brýle, stává poněkud 
jednosměrným. Po chvíli konverzace s pro-
tějškem v černých brýlích se začneme velmi 
rychle cítit nepříjemně, oční kontakt zkrátka 
chybí. Stejně tak se sluneční brýle nehodí 
k formálnímu obleku. Naopak neformálně 
elegantní styl typu smart casual mohou právě 
vhodně zvolená černá sklíčka v obroučkách 
výborně doladit.

Při odkládání brýlí je dobré mít na pamě-
ti, že zatímco dáma (pokud není ve večerní 
róbě), může brýle jen posunout výše do vlasů 

a využít je místo čelenky, skutečný gentle-
man brýle na hlavě nikdy nenosí. A ani si je 
nestrká do výstřihu košile či svetru – hrozí 
totiž, že pod váhou brýlí by mohla látka ztra-
tit původní tvar. A kam tedy s nimi? Nejlépe 
do kapsy u saka. A kdo chce, může je nechat 
frajersky zaháknuté zvenčí, aniž se zpronevě-
ří bontonu.

Již staří Eskymáci...
Sluneční brýle sice do módy pronikly až v prv-
ní polovině 20. století, coby ochrana zraku 
však nejsou zase až tak úplně novodobou 
záležitostí. Za prapředky dnešních sluneč-
ních brýlí lze považovat vynález, kterým si 
Eskymáci chránili zrak již dávno pradávno 
před příchodem bílého muže. Trápily je totiž 
paprsky slunce odrážející se od ledových 
krystalků na nekonečných sněhových pláních 
v polárních krajích – za jasných slunečných 
dnů nabývá toto světlo takové intenzity, že 
může způsobit vážné poškození zraku, tzv. 
sněžnou slepotu. Eskymáci si pro ochranu očí 
před tímto nebezpečím nasazovali cosi jako 
brýle – šlo o pruh kůže či kůry s vyříznutými 
úzkými štěrbinami pro oči.

Jednou z prvních celebrit proslulých 
používáním slunečních brýlí byl římský 
císař Nero, o kterém je známo, že na gladi-
átorské zápasy pohlížel skrze veliký zelený 

smaragd, aby si chránil zrak před oslněním. 
A zajímavou oční pomůcku používali zhruba 
ve 12. století také soudci v Číně – místo skel 
tu sloužily tenké plátky kouřového křemene. 
Neměli je ani tak jako ochranu před sluncem, 
spíše proto, aby jejich tváři dodávaly zdání 
neproniknutelnosti.

Cesta do světa módy
Za vynálezce prvních slunečních brýlí v dneš-
ním pojetí lze považovat britského optika 
Jamese Ayscougha. V polovině 18. století při-
šel s vylepšením vynálezu jiného krajana, Ed-
warda Scarletta – ten k obroučkám brýlí při-
dal nožičky, díky kterým se zavěšovaly za uši, 
aby držely pohodlně na očích. Ayscough pak 
vymyslel, jak to udělat, aby se nožičky daly 
zaklapnout a brýle tak byly ve chvíli, kdy je 
člověk sundá z hlavy, skladnější. V brýlích, 
které vyráběl, preferoval zatmavené čoč-
ky, protože měl za to, že lépe chrání zrak. 
I on však bral brýle, byť sluneční, jako čistě 
zdravotnickou pomůcku. Stejně jako všichni 
okolo. To se ale rychle změnilo s nástupem 
20. století. Už krátce po 1. světové válce se 
sluneční brýle nosily jako zajímavý módní 
výstřelek, začátkem třicátých let se staly 
doslova módním hitem. A od té doby jím 
být nepřestaly.  
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Mozkolamy

6×
Soutěž 02 KEMP V LESE

U každého stromu stojí stan – vodorovně 
nebo svisle. Ale: dva stany nesmějí být 
vedle sebe, a to ani úhlopříčně. Podle 
čísel po stranách zjistíte, kolik stanů se 
v jednotlivých řadách a sloupcích nachází. 
Dokážete je všechny umístit?

01 HLAVONOŽCI
V zoologické zahradě vidíte 78 nohou a 35 hlav. 
Kolik je tam plameňáků a kolik leopardů? 

03 PESTROBAREVNÝ KRYPTOGRAM
Vyměňte písmena za číslice tak, 
aby rovnice platila.

BLACK + GREEN = ORANGE

04 JAZYKOLAM
Zopakujte tento výraz jednou, dvakrát 
a pak i třikrát za sebou. Mimochodem, 
skutečně existuje – znamená strach 
z dlouhých slov a shluků písmen.

Hipopotomonstroseskvipedaliofobie

TAK KDY VLASTNĚ?
Jestliže je dnes neděle, který den bude dva dny 
po dni před dnem po zítřku?

LETNÍ HLEDÁNÍ
Najděte 10 rozdílů.

05

Správnou odpověď pošlete do 15. srpna 
na adresu interkom@csob.cz. Tři z vás 
odměníme osvěžujícím dárkem.

6× můžete zabavit sebe nebo své 
děti a jejich kamarády s našimi 
letními mozkolamy a jazykolamy. 
A možná dokonce ještě vícekrát, 
jestli vám to v horku zrovna moc 
„nepálí“. Užijte si pohodové léto!

1

2

1

2

1

2

2

1

2      1      3      0      3      0      1      2

Řešení

01

03
Řešení je víc, například: 
35 148 + 26 779 = 61 927 nebo 
79 208 + 53 446 = 132 654 

V zoo jsou 4 leopardi (16 nohou) 
a 31 plameňáků (62 nohou).

05

Řešení soutěžní hádanky z minulého Kompasu:
K dokončení puzzle potřebujete dílky C, D, E a H.

Výherci: 
Iveta Hanusová
Jiří Vančura
Soňa Basjuková
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Karta dobré vůle

Naše podpora

Výbor dobré 
vůle – Nadaci Olgy 

Havlové: rehabilitační 
cvičení pro děti 

s dětskou mozkovou 
obrnou

Nadaci 
Charty 77 – 

Konto Bariéry: 
kompenzační pomůcky 

a stavební úpravy 
pro osoby s těžkým 

zdravotním 
postižením

Nadační fond 
Českého rozhlasu – 
projekt Světluška: 
asistenční služby pro 

nevidomé

Nadaci VIA: rychlé 
granty na obranu 

veřejného zájmu a boj 
s korupcí

Nadaci 
Livie a Václava 

Klausových: 
zájmové kroužky 

pro děti ze sociálně 
znevýhodněných 

poměrů

… je debetní 
platební karta 

pro klienty ČSOB 
Privátního 

bankovnictví

… je 
unikátní 
v tom, že 

0,6 % z každé 
platby putuje 

na dobročinné 
účely

… za rok 2014 
přispěla téměř 

668 tisíc korun pěti 
nadacím

… k 31. březnu 
bylo na účtu pro 

charitu již 400 tisíc 
korun

Díky Kartě dobré vůle jsme podpořili:

S příběhy těch, které jsme podpořili, vás průběžně seznámíme na intranetu.


