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KROK ZA KROKEM

Jak funguje 
HR Systém?

Přinášíme sedm tipů, jak naplno 
využít všechny funkce našeho 

nového systému.

DVA Z NÁS

FiB v Praze 
a Klatovech

Pavla Petrů a Roman Matějka 
prozrazují, jak uspět ve firemním 

bankovnictví.

KONÍČEK

Ombudsman 
na paralympiádě
Martin Kovář má sportování v krvi  

a žádný handicap ho nemůže 
zastavit. 

JAZYKOVKA

Beach bar 
conversation

Osvěžte si základní anglické fráze 
ještě před odjezdem

na dovolenou.

ON-LINE 
pro firmy 

a korporace
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Hypoteční banka přivedla do ČSOB skupiny 
za posledních 15 měsíců

Číslo

NOVÝCH 
UNIKÁTNÍCH KLIENTŮ

20 000

6,16 mld. Kč 
je květnový rekordní prodej nových hypoték, což 
znamená meziroční nárůst +36 %, a tento měsíc se 
stal nejsilnějším měsícem v celé historii skupiny 
ČSOB.

95 % 
klientů Hypoteční banky se sjednanou hypotékou 
v roce 2016 má dva a více produktů skupiny ČSOB.

www.hypotecnibanka.cz

ZKRAŤTE SI 
CESTU DOMŮ

ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS,KOLIK MÍČŮ SI PŘIKUTÁLÍTENABÍZEJTE HYPOTÉKY OD HYPOTEČNÍ BANKY
5,8 

  mld.

29 %
je tržní podíl v oblasti hypotečního financování 
bydlení za období leden až květen 2016.

skupina 
ČSOB

konkurence
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Editorial
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Podvodníci  
nikdy nespí

Nově jsme spustili Fraud 
detection systém, který nám 
pomáhá odhalovat rizikové 
a podvodné transakce. 
Realizační tým představuje 
detaily v rubrice Hotovo.

Jaroslav
Mužík

Generální ředitel společnosti 
ČSOB Asset Management 
vypráví o aktuální situaci na 
finančních trzích i o chystaných 
novinkách.

Nové elektronické 
řešení

Hlavním tématem aktuálního 
vydání Kompasu je CEB, 
nově vznikající integrované 
elektronické prostředí pro 
klienty firemního 
a korporátního bankovnictví.

Obsah

Milé kolegyně,  
milí kolegové,

všimli jste si toho, že období, které 
máme ve zvyku označovat jako 
okurkovou sezonu, kdy na sebe velká 
rozhodnutí nebo zásadní události 
– ať už v politice, byznysu nebo kul-
turním životě – nechávají čekat, nás 
nejspíš i letos mine? Půlka prázdnin 
už je pryč a dění ve světě i u nás 
ne a ne zpomalit do pozvolnějšího 
tempa. Zvolnění nečekejte ani na 
následujících stránkách. I letní číslo 
Kompasu dokazuje, že ani v době, 
kterou nejčastěji využíváme k načer-
pání sil a k vyhledávání zážitků, po 
pracovní stránce nezahálíme.
Nejdříve se ohlédněte za událostmi 
v regionech a ve Skupině, abyste se 
pak s Martinem Kupkou pokusili 
vstoupit do budoucnosti. Její součás-
tí se prostřednictvím významných 
kroků stává integrované elektronické 
prostředí pro naše firemní a korpo-
rátní klienty. Výzvami, na které jím 
reagujeme, vás provede hlavní téma 
tohoto čísla. 
Kompas neodkládejte ani ve chvíli, 
kdy budete fandit olympijským spor-
tovcům. Seznámíte se totiž s kolegou 
s bohatými sportovními zkušenost-
mi, včetně těch pod olympijskými 
kruhy. A pokud ještě váháte, kde 
strávit pár dnů volna, třeba vás 
inspiruje naše pozvání k výletu na 
Slovensko. Ať už vás vaše letní cesty 
zavedou kamkoli, přeji vám bezpeč-
ný a pohodový návrat do reality.

Alena Králíková  
manažerka firemní kultury  
a společenské odpovědnosti ČSOB

8

30
Každý Čech
je tak trochu 
i Slovák, a naopak 

Vydejte se s naší zahraniční 
kolegyní znovuobjevovat 
krásy známého i neznámého 
Slovenska.
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Regiony

Den s Fordem
Květnový ranní déšť nesliboval velký úspěch promo akce, kterou naplánovala táborská pobočka na náměstí 
Fr. Křižíka. Přesto ochotný místní prodejce vozů Ford přistavil před pobočku hned několik vybraných modelů 
a nejotužilejší kolegyně z banky se ujaly oslovování kolemjdoucích. Cílem bylo zvýšit povědomí o možnosti 
zvýhodněného financování osobních vozů prostřednictvím ČSOB Leasing Půjčky na nové auto a dále pak 
o možnosti využití mimořádných slev na vozy Ford. Během dne si o nabídku financování řekli tři vážní zájemci. 
Další klienti i náhodní chodci se zajímali o podrobnosti, spolu s balonky jsme rozdali několik stovek letáčků 
s informacemi, že ČSOB poskytuje půjčku na auto od 3,6 % p. a. Díky skvělým úrokovým podmínkám jde o vel-
kou konkurenční výhodu a příležitost, kterou se v Táboře rozhodli maximálně využít.

Trutnovský půlmaraton
Po dobrých zkušenostech z loňského běhu s René 
Kujanem v Trutnově pro Sportovní klub vozíčkářů 
jsme se rozhodli podpořit první ročník Trutnovského 
půlmaratonu, který se konal 29. května. Cílem bylo 
oslovit klienty se zavedenou agenturou SportVisio, 
která rovněž pořádá ČSOB maraton Hradec Králové 
zařazený do projektu ČSOB Na zdraví. Centrum 
a zázemí závodu bylo u nového společenského centra 
města Trutnov – UFFO, kde také sídlí pobočka ČSOB 
Trutnov – Horská. Pro účastníky akce jsme připravili 
nafukovací skákací hrad a stánek s drobnými dárky. 
Na trati jsme se prezentovali bannery, nafukovacím 
obloukem i cenami za dětské závody v rámci dopro-
vodného programu.

Setkání v Chýnovské jeskyni
V podvečer 26. května se kolegové z mikroregionu 
Tábor setkali s vybranými klienty a obchodními 
partnery v romantickém prostředí areálu Chý-
novské jeskyně. Cílem bylo zprostředkovat jim 
zcela mimořádný zážitek. Prohlídka jeskyně měla 
nejen netradiční výklad, ale i překvapení v podobě 
koncertu pěvce Státní opery Praha Oldřicha Kříže za 
doprovodu Augustina Kužely na piano. V pade-
sátimetrové hloubce, v nejhlubším bodě jeskyně, 
přednesl několik árií ze slavných oper W. A. Mozarta. 
Po návratu z podzemí bylo pro hosty připraveno 
občerstvení pod širým nebem.

Ve znamení 
Dne dětí
b Devátý ročník zábavného odpoledne Poklad na 
Stříbrném rybníku navštívilo přes 10 tisíc návštěv-
níků. Zúčastnily se všechny složky Integrovaného 
záchranného systému a vybrané kulturní a spor-
tovní organizace města Hradce Králové. Do této 
největší akce u příležitosti Dne dětí se už tradičně 
zapojila i ČSOB. Naším cílem bylo nabídnout kromě 
bankovních služeb také zážitky a podpořit tak image 
banky v regionu. Pro rodiče s dětmi byla připravena 
nafukovací horolezecká stěna, skákací hrad, stan 
s drobnými dárky a balonky. Jako hlavní téma jsme si 
letos zvolili finanční gramotnost, hostesky rozdávaly 
letáčky a povedlo se domluvit několik schůzek 
s potenciálními klienty. Areál, ve kterém se akce 
konala, spravuje významný klient našeho firemního 
bankovnictví – cestovní kancelář B&K tour.

Seminář pro zemědělce v Olomouci 
Kolegové z olomoucké pobočky v Jeremenkově ulici 
uspořádali v květnu ve spolupráci s Asociací sou-
kromého zemědělství Olomouckého kraje seminář 
pro klienty podnikatele z řad zemědělců. Zapojili 
se i kolegové z ČSOB Leasingu a ČSOB Pojišťovny. 
Seminář se konal v olomouckém Hotelu Hesperia 
a obchodně to byla velice úspěšná akce. Podařilo 
se nám zde navázat nové vztahy, domluvit několik 
schůzek a jeden obchod jsme dokonce předjednali 
přímo na místě.

b Na Den dětí se v pobočce Prostějov – Dukelská 
brána konala akce pro rodiče s dětmi. Připraveny 
byly stolky s papíry a pastelkami na kreslení, 
fotokoutek s rekvizitami a drobné dárky, pro rodiče 
káva a občerstvení. K dětským produktům, jako je 
Slůně, první konto nebo Maxík, jsme rozdávali na-
bité COOL karty. Nízkorozpočtová akce podpořila 
image pobočky ve městě, utužila vztahy s klienty 
a podpořila prodej produktů – zatím byly úspěšné 
čtyři sjednané schůzky.

b Ve Mlýně u Vodníka Slámy se Den pro děti konal 
10. června. Páteční podvečerní akce, na kterou 
bankéři osobního i firemního bankovnictví opav-
ských poboček pozvali rodiny s dětmi, se setkala 
s nebývalým ohlasem. Místo plánovaných osmde-
sáti účastníků se jich sešlo téměř 110. V překrásné 
přírodě, v okolí bývalého mlýna ve Lhotě u Opavy, 
proběhlo zábavné odpoledne plné her s večerním 
grilováním. Nejpříjemnějším hodnocením pak byla 
nejednou vyslovená přání odcházejících klientů – 
a to na opakování akce i v příštím roce.
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Vzkazy pro nás

Milá připomínka
#ČSOB připomíná, že „už jsme spolu rok“. Tohle je 
milý, nic to nestojí, přitom podobná komunikace 
zlepšuje vztah. 

Zdeněk Fekar

A čím tě potrestají?
Nahlásil jsem chybu v internetovém bankovnictví 
ČSOB / Poštovní banky alias Era, že jim formulář 
žádosti o půjčku hází chybu a oni mi na oplátku 
zrušili předschválený limit půjčky 20 000 Kč. 
Žádná půjčka nebude a to mám u nich otevřený 
účet přes čtvrt století. Vybírám jinou banku, 
nehodlám jim dál svěřovat svoje peníze a platit jim 
měsíční poplatek. 

neregistrovaný

Ověření pomocí otisku prstu
Dobrý den, plánujete ze své aplikace na 
ios ověření pomocí otisku prstu? Již na tuto 
funkcionalitu docela čekám. Díky.

Jaroslav Váňa

ČSOB NaNákupy
… to, po čem voláme už dlouhé měsíce (ne-li roky) 
nám představují ty staré „dobré“ ...ční banky: 
www.cnews.cz/nfc-platby-v-mobilu-jdou-do-ceska 
A pak že to nejde...

Topper Hercules Harley 

Re: ČSOB NaNákupy 
Děkujeme za upozornění a námět na zamyšlení. 
Chápeme a víme, jak to myslíte. Máme ale více 
věcí, které bychom rádi zprovoznili, a vše najednou 
udělat nemůžeme. Věříme, že v tomto naopak 
najdeme pochopení i my u vás.

Air Bank

Otevřeno i přes oběd
… aby měla instituce pracující s penězi 
celopobočkové obědové volno, to je ujetý. Jako by 
se těch n-lidí nemohlo prostřídat @CSOB_CZ.

David Šmehlík

Možnost volby ano i ne
Děkuji ČSOB, že konečně zavedla v bankomatech 
možnost volby, jaké bankovky si přeji. Ještě kdyby 
si odpustili tu zbytečnou počáteční volbu jazyka 
(a nechali možnost pro cizince si jazyk změnit 
podle přání), tak by to bylo super.

René Spišák

Slavnostní představení klubové karty 
FC VIKTORIA
ČSOB ve spolupráci s čerstvými ligovými mistry 
nachystala novou klubovou kartu FC VIKTORIA, jejíž 
slavnostní představení proběhlo 11. května 2016. Je 
určena fanouškům plzeňského fotbalového klubu 
Viktoria, kterým zajistí množství slev a výhod u široké 
škály klubových partnerů. Během prvních šesti týdnů 
prodeje má své nové vlastníky již přes 1 000 karet. 
Tu s pořadovým číslem tisíc převzal klient pobočky 
ČSOB v Tachově a získal spolu s ní i dárek. Karta je 
k dostání ve všech obchodních místech pobočkové 
sítě ČSOB, Finančních centrech a na všech poštách 
v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Pochvala pro pobočku v Berouně
Nedávno nás na pobočce Beroun – Husovo nám. 
potěšila pochvala, o kterou bychom se chtěli 
podělit: „Dobrý den, kdysi jsem poměrně často 
navštěvovala pobočku v Berouně, kde měl jeden 
z mých dodavatelů založený účet. Před lety jsem 
z přístupu v pobočce byla velmi zklamaná. Před 
několika dny jsme s mým partnerem opět jednali 
na pobočce v Berouně a musím říct, že osazenstvo 
pobočky je jiné, je tam jiná atmosféra – přátelská 
a vstřícná a jednání tím pádem efektivnější. Pak 
jsme jednali i s paní ředitelkou pobočky. Už vím, 
odkud ta příjemná atmosféra pochází. Nevím sice, 
zda si produkt u ČSOB vezmeme, avšak vstřícný pří-
stup v této pobočce mne překvapil natolik, že mne 
to lidsky přimělo toto napsat, a ČSOB znovu zařazuji 
do seznamu bank a pojišťoven, kde se nyní ráda 
zeptám na nabídku. Gratuluji ke zlepšení přístupu ke 
klientům. Myslím, že ten, kdo rozhoduje o náboru za-
městnanců a vedoucích do poboček, má osvícený 
lidský přístup.“ Ing. Pavla Žabinská.

Nově upravené pobočky
Ve druhém čtvrtletí jsme dokončili redesign poboček ČSOB Hořice, Kadaň, Uničov, Žamberk, Vimperk a spo-
lečné pobočky (Era a ČSOB) v Bohumíně a Pelhřimově. Redesignem prošla také pobočka na Novodvorské 
ulici, ve které jsme vůbec poprvé zavedli zónu pro obsluhu našich prémiových klientů. Zároveň došlo ke slou-
čení poboček Era a ČSOB (bez redesignu) v Brně – Palackého, České Lípě, Náchodě, Rokycanech a Valašském 
Meziříčí. 
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Události

Ocenění pro nejlepší privátní 
bankéře
V dubnu proběhlo vyhodnocení prodejních soutěží, 
organizovaných v loňském roce pro privátní bankéře 
(prodeje fondů, dealingových produktů, hypoték, 
pojišťovacích produktů). Během slavnostního 
setkání předali ocenění těm nejlepším prodejcům 
z řad privátních bankéřů přímo zástupci ČSOB Asset 
Managementu, ČSOB Dealingu, ČSOB Pojišťovny, 
Hypoteční banky a vedení ČSOB Private Banking.

Letní bankovky
O druhém červnovém víkendu se konala tradiční 
zaměstnanecká akce Letní bankovní hry. Do Spor-
tovního centra Nymburk na ně dorazilo  
544 z vás. Celkem se soutěžilo v patnácti disci-
plínách a bohatý byl i doprovodný program – od 
závodů na veslařských trenažérech přes turnaje ve 
stolním fotbálku po kurzy jógy, tchaj-ťi a přednášku 
o zdravé výživě.

Nový magazín pro korporátní klienty
V červnu jsme představili novou elektronickou po-
dobu magazínu Panorama pro klienty Korporátního 
a institucionálního bankovnictví, který je dostupný 
na stránkách www.csobpanorama.cz. Klientům 
bude pravidelně nabízet nejdůležitější informace 
ze světa bankovnictví, pojištění, exportu a byznysu. 
Čtvrtletník Panorama dříve vycházel v tištěné podo-
bě. První číslo je tematicky zaměřeno na exportní 
a obchodní financování. Naleznete zde také seriál 
rozhovorů s korporátními klienty, komentáře našich 
analytiků, odborné články expertů nebo rozhovory 
s kolegy v médiích.

Život je jako bonboniéra
V polovině května jsme odstartovali Forresta neboli 
mapování zákaznických cest. Naším cílem je znát 
všechny fáze a okamžiky, které jsou pro klienta 
důležité. Právě probíhá výzkum na 2 500 respon-
dentech, na kterých si ověříme „tep srdce“ našeho 
klienta.
Ten se skládá z křivky, která vyjadřuje očekávání 
klienta a naproti tomu jeho spokojenost s řešením, 
které mu nabídneme. Místa s vysokým očekává-
ním a nízkou spokojeností jsou ta, která chceme 
opravit. Rámec zákaznických cest nám pomůže 
přizpůsobit naše aktivity, projekty, plány a nastavit 
jednotný a předvídatelný servis napříč bankou. Do 
konce roku máme zcela konkrétní cíl – zmapovat 
a opravit dvě cesty s největším dopadem na klienta 
a naše výnosy. Které to jsou, a další informace 
o Forrestovi si můžete přečíst na stránkách Hukotu 
nebo na jeho intranetových stránkách.

Jsme nejlepší zaměstnavatel 
nejen mezi bankami
Minulý měsíc jsme se umístili druzí v anketě 
Zaměstnavatel roku. V hlavní kategorii nad pět 
tisíc zaměstnanců se před nás v celkovém měřítku 
dostala jen Škoda Auto. V regionálním kole soutěže 
jsme vyhráli absolutně a v Praze jsme obsadili první 
místo. Ocenění odráží náš dlouhodobý přístup 
nejen ke kandidátům o zaměstnání v ČSOB, ale 
především k zaměstnancům naší společnosti. 
Snažíme se vytvářet prostor pro úspěch našich lidí 
a umožňujeme jim růst po osobní i profesní strán-
ce. Je to samozřejmě i závazek k nastavení moderní 
a zodpovědné strategie HR a k realizaci novinek 
ve spravedlivém odměňování.
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Glosa

Gnóthi 
seauton
Komentuje: Martin Kupka

Stará jako lidstvo samo je touha 
odhrnout oponu zakrývající 
budoucnost. Protože poptávka 
i v tomto případě vytváří nabíd-
ku, o jedince snažící se cíp opony 

na požádání alespoň trochu přizvednout 
nebyla nikdy nouze. Stejně jako nebyla nouze 
o neurčitě formulované věštby v případech, 
kdy věštec usoudil, že jednoznačný výrok by 
pro něj mohl být příliš riskantní. Slavný lýdský 
král Kroisos, dotázav se, zda může napadnout 
Peršany, údajně obdržel z delfské věštírny ná-
sledující odpověď: „Když překročíš řeku Halys, 
zničíš velkou říši.“ Zda perskou, či svoji, to se 
už Kroisos musel dovtípit sám.

Netušíme, jaká část našich předků měla 
k věštění podobně skeptický postoj jako 
jednooký Kaptah z románu Egypťan Sinu-
het, jemuž Mika Waltari přisoudil populární 
konstatování „o zítřku předem nikdo nic neví“. 
Snaha o předvídání budoucnosti každopádně 
nezanikla spolu s delfskou věštírnou na konci 
4. století n. l., nýbrž přenesla se i do epoch 
následujících (vzpomeňme jen Nostradama 
nebo rudolfínskou astrologii) a je tu s námi 
i v současnosti – kdo by neslyšel o probíhají-
cích spiritistických seancích, věštění z karet 
nebo výkladu snů?

Mohutný impuls pro posun směrem k vě-
deckému předvídání budoucnosti poskytlo 
20. století, a to hned ve dvojím smyslu: 
ohledně cíle i metody. Pokud jde o cíl, vedle 
meteorologických předpovědí se rostoucí po-
zornosti začala těšit společenská prognostika 
a matematické modelování v ekonomii. Pokud 
jde o metodu, výpočetní technika poskytla 
analytikům nástroje nezbytné pro zpracová-
ní velkého množství vstupních dat a rychlé 
nacházení řešení i u velmi komplexních rovni-
cových soustav.

Na rozdíl od meteorologických předpově-
dí se však v oblasti ekonomie relativně záhy 

ukázalo, že ani kombinace 
nejaktuálnějších teoretických 
konceptů s brutální výpočetní 
silou nevede k markantnímu 
zvyšování kvality prognos-
tických výstupů. K zásadnímu 
podlomení důvěry veřejnosti ve 
schopnost ekonomických analytiků před-
vídat budoucnost došlo s nástupem světové 
finanční krize a následně ekonomické recese 
na konci první dekády tohoto století. V oblasti 
mimoekonomické bývá jako paralela k tomu-
to selhání uváděno selhání profesionálních 
zpravodajských složek USA, přesvědčených 

(mylně, jak se později ukázalo) o tom, že 
nepřátelský irácký režim Saddáma Husajna 
prokazatelně disponuje arzenálem zbraní 
hromadného ničení. I v tomto případě byly 
a jsou náklady vyplývající z chybné predikce 
obrovské.

Tyto i mnohé další, méně fatální a méně 
medializované, lapsy ekonomických a politic-
kých prognostiků přirozeně oslabují důvěru 
ve veškeré „vědecké“ předvídání budouc-
nosti. Jestliže desetitisíce profesionálních 
amerických analytiků v desítkách institucí 
s miliardovými rozpočty nedokáží spojenými 
silami správně predikovat události klíčové pro 
národní bezpečnost země, čeho se lze nadít od 
předpovědí, rodících se v mnohem skromněj-
ších podmínkách a zacílených na zpravidla 
méně zásadní, nikoli však snáze predikova-

telné jevy? Nedostali bychom nakonec stejně 
přesné předpovědi jako od analytiků třeba od 
šimpanze vrhajícího šipky, nebo na základě 
hodu mincí?

Phil Tetlock a Dan Gardner v knize Super-
forecasting. The Art and Science of Prediction 
přesvědčivě ukazují, že navzdory všem minu-

lým zklamáním nemusí být snahy 
o poodhrnutí závoje budoucnosti 
racionálním způsobem odsouze-
ny k neúspěchu. Předpokladem 
úspěchu nejsou však ani vynalo-
žené vysoké náklady ani genialita 
či mediální popularita analytiků. 
Elementárním předpokladem 
správnosti (a smysluplnosti) 
předpovědi je příslušnost prediko-

vaného jevu k jevům predikovatelným (tedy 
takovým, kde racionální analýza má šanci 
dodat predikci přidanou hodnotu). U pre-
dikovatelných jevů pak rozhoduje o kvalitě 
výsledku metoda, přístup, s nímž analytici ke 
své práci přistupují.

V úvodu skeptickou glosu můžeme tedy 
uzavřít přece jen optimisticky: v ekonomii 
existuje mnoho jevů, u nichž dává snaha 
o racionální předpověď smysl. Výsledky našich 
predikcí budou tím lepší, čím metodičtěji bu-
deme k práci přistupovat a čím efektivněji se 
přitom dokážeme učit z vlastních i cizích chyb. 
Jako by tu k nám přes propast dvou tisíciletí 
promlouvala výzva údajně napsaná nad vcho-
dem do delfské věštírny a určená těm, kdo 
toužili poznat budoucnost: gnóthi seauton, 
poznej sám sebe.  

 
V ekonomii existuje mnoho 
jevů, u nichž dává snaha 
o racionální předpověď smysl.
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Hotovo

Detekujeme podvodné transakce
Pro bezpečnost plateb realizovaných klienty v našich elektronických kanálech se toho snažíme dělat stále víc, 
protože hackeři nikdy nespí. Nově jsme spustili systém detekování podvodů (FDS), který všechny tyto platby hlídá, 
a pokud vyhodnotí transakci jako rizikovou, tak ji pozastaví a přepošle k manuální kontrole, kterou provádí člen 
FDS týmu. Pokud i on pojme podezření, že transakce nebyla zadána vlastníkem nebo disponentem daného účtu, 
přepošle informace o platbě se žádostí o kontaktování klienta na Helpdesk ELB. Nepotvrdí-li klient tuto platbu, 
dojde k jejímu zamítnutí, blokaci přihlašovacích údajů do ELB a vyšetřování, jakým způsobem došlo ke zneužití 
přihlašovacích údajů.

Bezpečnost 
systémů především
Bankovní prostředí (nejen) ČSOB čelí 

trendu zvyšující se četnosti a sofistikovanosti 
kybernetických útoků. Proto byl v souladu 

s bankovní strategií pro informační bezpečnost 
schválenou představenstvem realizován projekt 

Fraud detection systém, který byl definován 
jako jedna ze tří hlavních priorit v oblasti 

kybernetické bezpečnosti.

Zleva: Aneta Klimešová, detection koordinátorka, Václav Mařík, projektový manažer, Markéta Zimmermannová, byznys architektka, Filip Hladký, IT analytik.

Odpovědné 
chování klientů

Soustavné zvyšování obecného povědomí 
o rostoucím riziku kybernetických útoků 

považujeme i nadále za velmi důležité. Zároveň 
chceme klientům ukazovat, že jejich odpověd-

né chování je hlavní obranou proti tomuto 
typu kriminality. I v kybernetickém prostoru 

totiž platí, že řetěz je pouze tak pevný, 
jak pevný je jeho nejslabší článek.

Jedeme 
naostro

Projekt byl od začátku naplánovaný 
jako dvoufázový. Cílem první fáze pro říjen 

2015 bylo rychlé nasazení Risk Engine a dal-
ších podpůrných modulů a jejich integrace 
do infrastruktury banky. Druhá fáze pak roz-

šířila FDS z hlediska začleněných modulů 
i skórovaných byznys procesů. Systém 

byl na konci dubna 2016 spuštěn 
do ostrého provozu.

Zkušený 
tým

V listopadu minulého roku se začal 
formovat nový čtyřčlenný tým Digitálních 
podvodů a systémové detekce, který tvoří 

dva Fraud analytici, FDS administrátor a FDS 
koordinátor. Přestože tým vznikl teprve nedáv-
no, jeho členové mají v oblasti on-line plateb 

a elektronických podvodů několikaleté 
zkušenosti, které využívají při své práci 

i při dalším rozvoji FDS v elektronic-
kých kanálech.



TEXT: EVA FIŠEROVÁ | FOTO: ARCHIV

Z knihovny

Známe tajemství 
pozitivního myšlení
V životě platí, že se nám bude mnohem lépe dařit, když se obklopíme lidmi, kteří si neustále 
nenaříkají na nejrůznější problémy, ale myslí pozitivně a dokážou tak motivovat všechny 
kolem sebe k vyšším výkonům a optimistickému pohledu na svět.

1 Úspěšná sebemanipulace
Ivo Toman
Životní příběh podceňovaného postiženého člověka, 
který se díky pozitivnímu myšlení vypracoval na úspěš-
ného podnikatele. Autobiografické dílo plné osvědče-
ných rad. 

2 Buďte ve formě
Jim Loehr a Tony Schwartz
Autoři objevili zdánlivě zcela logickou podstatu trvalého 
úspěchu, kterou není naše hospodaření s časem, na 
jehož nedostatek si všichni stěžujeme, ale pozitivní 
energie a vlastní morálka. 

3 Pravidla pozitivního sobectví
Michaela Dombrovská
Každý z nás by se měl řídit hlavní myšlenkou knihy 
a naučit se především pečovat sám o sebe. Jedině tak 
bude prospěšný sobě i svému okolí. 

4 Mistrovské ovládání mysli
Charles Francis Haanel 
Spojením prvků východní filozofie a západní vědy vznik-
ly nadčasové metody ke cvičení, posilování a využívání 
vlastní mysli k pozitivnímu pohledu na svět.

5 Pozitivní emoce
Jiří Suchý a Pavel Náhlovský
Osmero rad z praxe, jak ovládat své emoce v osob-
ním životě i v práci a změnit svůj životní postoj v ryze 
optimistický.
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K valitu obsahu všech uvedených 
titulů podtrhují mnohaleté prak-
tické zkušenosti autora, který 
se dlouhodobě věnuje výzkumu 
v oblasti psychologie. Právě na 

základě získaných poznatků doporučuje čtená-
řům, jak získat pozitivní pohled na svět, nevidět 
všechno jen v tmavých barvách a nevzdávat se 
kvůli drobným nezdarům. Zkrátka jak se změnit 
z pesimisty v optimistu. O knize Naučený opti-
mismus jsme psali v minulém vydání Kompasu, 
Opravdové štěstí je obsahově náročnější titul 
o pozitivní psychologii v praxi a Vzkvétání při-
bližuje aktuální poznatky z oboru a dává návod, 
jak býti strůjcem svého štěstí. K tomu pomohou 
také interaktivní cvičení zaměřená na vlastní 
postoje a na to, jak si život užít v dobré náladě.

 
„Od nařčení, která se 
nezakládají na pravdě, se 
můžeme více či méně snadno 
distancovat. Mnohem hůře se 
však distancujeme od žalob, 
kterými denně častujeme sami 
sebe.“

— Martin Seligman

Hana 
Novotná 

z naší knihovny doporučuje: 
Dnes bych vám nabídla tři zajímavé 

knihy na téma umění pozitivního 
myšlení od Martina Seligmana, prů-

kopníka pozitivní psychologie: 
Naučený optimismus, Oprav-

dové štěstí a Vzkvétání.Martin E. Seligman
Americký psycholog, vysoko-
školský profesor a spisovatel je 
autorem teorie naučené bezmoc-
nosti, kterou vytvořil na základě pokusů 
vysvětlit podstatu depresí. Právě to ho dovedlo k pohledu 
na problematiku z druhého konce a začal se věnovat po-
zitivní psychologii. Dnes je považován za jejího zaklada-
tele. Ve volném čase je vášnivým hráčem bridže.

… a pro inspiraci k další četbě přináší Hana Novotná výběr nejzajímavějších 
děl, která vám pomohou víc než růžové brýle:

SÁHNĚTE 
PO SPRÁVNÉ KNIZE
V titulu, že Nic není nemožné, radí Tom 
Butler-Bowdon, jak se v přemíře motivač-
ních knih o pozitivní psychologii neztratit. 
Představuje padesát titulů prověřených 
časem a praxí. Z přehledu lépe pochopíte, 
kdo vám nejlépe poradí, jak najít svou cestu 
k úspěchu.

Pro čtenáře

Knihy z naší firemní knihovny si 

mohou půjčovat všichni zaměstnan-

ci banky, vybrané tituly vám doručíme 

interní poštou až na vaše pracoviště. 

On-line katalog najdete na intranetu 

v sekci Aplikace / Katalog knihovny 

ČSOB. Pokud ještě nemáte 

registraci, napište si o ni na: 

library@csob.cz.  
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a korporátní klienty
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Komunikace prostřednictvím CEB je 
oproti e-mailu výrazně lépe 
zabezpečená, a navíc je snáze 
napojitelná na navazující procesy 
v bance.

Elektronické rozhraní uspokojuje 
nejen potřeby klientů v oblasti 
domácích i zahraničních plateb, ale 
integruje i karetní infrastrukturu 
a dotýká se také hotovostních řešení.

Obsluhu klientů firemního 
bankovnictví stavíme na čtyřech 
pilířích: pobočka, remote bankéři, 
obsluha v terénu a elektronické 
bankovnictví (CEB).

Věci poběží automaticky a zjednoduší 
se řada procesů, takže kolegové 
z poboček ušetří čas, který budou 
moci investovat do budování vztahu 
s klienty.
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Elektronické bankovnictví je jasný 
trend s obrovským potenciálem 
do budoucna, o tom nemůže být 
pochyb. Prostupuje napříč všemi 
segmenty a dotýká se individuálních 
klientů, stejně jako firem a korporací. 
Nutno přiznat, že konkrétně 
do elektronických rozhraní, 
která využívají klienti firemního 
a korporátního bankovnictví 
ČSOB, jsme v posledních letech 
moc neinvestovali. To se ale právě 
teď mění. A bereme to opravdu 
z gruntu! Naším cílem je vybudovat 
integrované elektronické prostředí 
(CEB), jehož součástí bude 
také zabezpečená elektronická 
komunikace s obchodním názvem 
Virtuální pobočka. Díky tomu se 
CEB stane plnohodnotným pilířem 
obsluhy širokého spektra klientů 
uvnitř celé skupiny ČSOB.

Pojďme se ale nejdřív podívat, co 
vlastně našim klientům korporát-
ního a firemního segmentu v ob-
lasti elektronického bankovnictví 
nyní nabízíme. Mimochodem 

věděli jste, že elektronické kanály, které tito 
klienti ČSOB využívají, pocházejí z doby před 
patnácti i více lety? Pro největší korporátní 
klienty fungují platby v systému, který byl vy-
vinut v 90. letech minulého století a do ČSOB 
dorazil v roce 2005. Vedle toho firemní ban-
kovnictví nabízí klientům BusinessBanking 
(a částečně i InternetBanking), který existuje 
už od počátku tisíciletí. To lze z hlediska mo-
derních technologií považovat za pravěk!

Hladké platby jako základ 
kvalitního vztahu
Nové a moderní elektronické bankovnictví 
výborně poslouží při vytváření dlouhodobého 
vztahu s našimi klienty. Pro klienty 
firemního a korporátního 
bankovnictví není rozhodující 
cena této služby, od své banky 
primárně žádají přidanou 
hodnotu služeb k podpoře 
svého podnikání. Abychom si 
tyto klienty získali a také si je 
udrželi, musíme naše vzájemné 
vztahy stavět na důvěře a vysokém 
standardu základních služeb, mezi 
které patří v první řadě platby. 

Co všechno 
bude umět?
Díky ČSOB CEB bude možné 
bez nutnosti  fyzické  
návštěvy pobočky například:

1.   podat  žádost  o  novou 
platební  kar tu

2.  objednat  výběr  hotovost i

3.  za lož i t  nový  účet

4.  nastav i t  s i  výpisy  z  účtů

5.  podat  žádost  o  čerpání  úvěru

6.  dolož i t  dokumentaci  k  úvěru

7.   podat  žádost  o  dupl ikát 
výpisu

8.   vyř íd i t  změnu kontaktních 
údajů

9.   změni t  s i  nastavení  s lužby 
ČSOB  CEB

„Platby jsou srdcem fungování každé 
finanční instituce. Tato služba musí být 
kvalitní, stabilní a jednoduchá, aby ji 
klient používal rád. Pokud se nám povede 
navázat silný vztah už tady, může vztahové 
bankovnictví rozkvést do podoby poradenství 
a dalších speciálních služeb,“ říká Pavel 
Prokop, výkonný ředitel Obchodní podpory 
vztahového bankovnictví. „Oblast plateb, jak 
všichni sledujeme, přitom prochází divokým 
vývojem v obsahu i formě a fungování se 
zastaralými kanály nás stavělo do značně 
nevýhodné pozice.“

Nestačí nabízet jen díl  
z celého koláče
Pro pochopení struktury nového elektronické-
ho rozhraní je nutné porozumět, co konkrétně 
znamená například pro obsluhu klientových 
plateb. Nabízet jen hladké platby – zahraniční 
i domácí, v korunách či v cizí měně – už dnes 
většině klientů nestačí. V CEB se také pro-
mítnou platby jdoucí přes platební terminály 
a různé platební brány. Třetí oblast se týká 
hotovostních řešení. 

„Chceme-li plně uspokojit obchodní 
potřeby komplexní firmy spojené s platebními 
toky, musíme umět nabídnout všechny tři díly 
koláče. Navíc máme jednoznačnou ambici 
do daného prostředí postupně doplňovat 
služby spojené s finančními trhy, úvěrovou 
agendou, trade finance atd. Zkrátka zkvalitnit 
a zefektivnit život klientům i bance tak, aby 
nám to spolu dlouho vydrželo,“ vysvětluje 
Pavel Prokop.

Tím však plány naší banky nekončí. Cílem 
je nabízet jeden moderní elektronický kanál 
pro retail a jeden pro firmy bez ohledu na 

jejich velikost – a do obou mít ideálně 
stejné přihlašovací údaje. „Hledáme 

v rámci celé Skupiny takové 
řešení, které klientům umožní 
pohybovat se mezi produkty, 
jež jim poskytujeme, 
a to s minimem různých 

vstupních hesel 
a bez zbytečných 
překážek při 

prostupech mezi 
nimi.“ 

 
Jde o přelomovou 
změnu. Tady nelze dělat 
kompromisy.
Pavel Prokop
výkonný ředitel 
Obchodní podpory vztahového 
bankovnictví
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Obsluha založená 
na čtyřech pilířích
Na příkladu obchodního modelu firemního 
bankovnictví lze ukázat, jak se vypořádáváme 
se změnou klientského chování. Obsluhu 
klientů do budoucna stavíme na čtyřech 

základních 
pilířích. 
Tím prvním 
a nosným 
nadále zůstává 
kamenná 
pobočka. 
Pomyslnou 
dvojku tvoří 
od loňského 
podzimu 

pobočka pro vzdálenou obsluhu firemních 
klientů (tzv. Remote bankéři). „Touto formou 
se postaráme o klienty, kteří buď nepotřebují 
vlastního bankéře či poradce, nebo ještě 
nejsou tak velcí a produktově nároční.“ Třetí 
pilíř představuje obsluha klientů v terénu. 
Firemní poradce i bankéře jistě potěší, že 
ještě letos (pilot je naplánován na čtvrté 
čtvrtletí) se rozjede „bezpapírová“ obsluha 
klienta. Firemní poradce přijde na schůzku 
s notebookem a speciálním tabletem, na 
nějž si pošle vytvořenou smlouvu, klient 
ji odsouhlasí (případně na místě upraví) 
a podepíše. Následně je elektronicky uložena. 
Čtvrtým pilířem s obrovským potenciálem je 
právě nové rozšířené elektronické prostředí 
(CEB), jehož novinkou je zabezpečená 
elektronická komunikace neboli virtuální 
pobočka.

Rychle, jednoduše, bezpečně
Jak si můžeme tuto virtuální pobočku 
představit? Jednoduše tak, že budeme 
mít s klientem jednu „trubku“ platební 
(payment CEB) a druhou komunikační 
(komunikační CEB). Výhodou komunikační 
cesty oproti e-mailu je právě její zabezpečení 
a výrazně vyšší napojitelnost na procesy 
v bance. Komunikace totiž probíhá mezi 
dvěma identifikovanými stranami a nikdo 
jiný do ní nemůže vstoupit. Skrz tuto dálnici 
mohou proudit žádosti, výkazy a další citlivé 
informace o firmě, s nimiž pak bude banka 
schopna dále pracovat a automaticky je 
předávat k vyřízení kompetentním osobám. 
Rovněž umožňuje závazné smluvní jednání 

Téma

klienta a banky (uzavírat smlouvy s klienty 
bez nutnosti dalších vícenákladů).

Přes virtuální pobočku si klient třeba 
objedná nadlimitní výběr v pobočce, může 
autorizovat některé změny nebo poslat 
podklady pro čerpání úvěru. Do budoucna 
plánujeme počet obchodních procesů skrz 
CEB výrazně rozšiřovat. Závazná smluvní 
jednání musí klient v souladu s legislativou 
zabezpečit elektronickým podpisem, který 
vzniká přes zabezpečený certifikát.

Stavíme 
na přesné 
znalosti 
klienta i trhu

Cíle tedy máme 
nastavené, ale než 
klienty pozveme 
do nového kanálu, 
museli jsme se nejdřív 
detailně podívat, 
jaké služby z těch 
stávajících vlastně 
využívají. Naše služby 
tak prošly důkladnou 
revizí, ty nevyužívané 
či překonané jsme 
eliminovali a ty 
nejdůležitější jsme 
začali zavádět do 
praxe. K tomu jsme 

doplnili služby, které jsou z pohledu banky 
i klienta v současnosti nezbytné, ale doposud 
nebyly dostupné. Jde například o zmíněnou 
elektronickou zabezpečenou komunikaci, 
možnost obsluhovat účty ve firmách přes mobily 
nebo tablety a elektronickou správu limitů 
i dispozičních oprávnění. Pavel Prokop přiznává: 
„Opravdu není moc k chlubení, že firmy musely 
ke komunikaci s námi využívat faxy či další účet 
od ČSOB, který používaly pouze jako ,kukátko‘ 
na své firemní platby. Nás to stálo náklady 
a klienta komfort.“

I firemní klienti stále více očekávají, že 
banka bude chodit za nimi. Chtějí se připojit 
do elektronického bankovnictví a vyřídit si 
svou platbu rychle a klidně přes mobil, nebo se 
během schůzky třeba jen podívat na aktuální 
kurz. 

Důležité pro nás také bylo vědět, jakým 
směrem se posouvá trh. Proto kromě externích 
výzkumů a konkrétní zpětné vazby od našich 
klientů pomáhá náš další postup revidovat 
tzv. Sounding Board, dvacetičlenná platforma 
založená na setkávání firemních a korporátních 
ředitelů, bankéřů, poradců a zástupců obchodní 
podpory. Společně tu řeší, jakou cestou se 
vydat, a co se naopak vzhledem k vysokým 
vstupním nákladům či omezené poptávce 
klientů již nevyplatí realizovat.

Pobočka Mobilně 
v terénu

CEBRemote
bankéř

CB_16039_EB_Propagace_CETE_Kompas_obrazky_207x140_v2.indd   6

27.05.16   10:14

Virtuální 
pobočka ulehčí 

i podpůrným 
útvarům 

Kolegům z útvarů podpory se zjednoduší 
mnoho procesů, protože na spoustu věcí 

nebudou muset osobně dohlížet, ale 
poběží automaticky. Nebudou už tak 

muset například dohledávat, zda klient 
něco poslal nebo podepsal, a zakládat 
papíry do šanonu. Takto ušetřený čas 
můžou raději věnovat efektivnějším 

agendám. Důležité je si uvědomit, že 
potřebujeme vše zavádět postupně, 

abychom udrželi kvalitu nabízené služby.
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CEB znamená výrazný pokrok v kvalitě 
služby, kterou poskytujeme našim 
klientům v rovině platebního styku. 
Naše elektronická bankovnictví jsou 
už zastaralá a já doufám, že díky CEBu, 
nejenže doženeme naši konkurenci, 
ale že ji i výrazně předběhneme. 
CEB přinese mimo jiné i možnost 
elektronické bezpapírové komunikace 
s našimi klienty prostřednictvím 
virtuální pobočky, kdy si banka poprvé 
bude moci se svými firemními klienty 
vyměňovat oficiální dokumentaci 
elektronicky. To znamená velkou 
úlevu i pro firemní bankéře a poradce. 
Odpadnou jim tak cesty za klientem 
kvůli vyřizování administrativních 
záležitostí – podpisy, předání 
dokumentů atd. CEB tedy přinese 
zkvalitnění a zefektivnění práce.
Naší ambicí je, díky virtuální pobočce, 
přes CEB do budoucna prodávat nové 
produkty, nabízet úvěry. Součástí 
CEB bude také rozhraní pro operace 
na finančních trzích. A nemohu 
zapomenout na velmi žádanou inovaci, 
kterou je smartbanking. Ten umožní 
našim klientům, kteří jsou často ve 
spěchu a nemají mnoho času nazbyt, 
obsluhovat účet prostřednictvím 
chytrých zařízení (mobilů/tabletů). 
Smartbanking by měl být dostupný již 
s migrací firemního bankovnictví na 
CEB, tedy v roce 2017.

Petr Manda,  
výkonný ředitel Firemního 
bankovnictví

Korporátní bankovnictví stojí na lidech. 
Ať již z pohledu vztahů s klienty, nebo 
třeba úvěrového umění. Nicméně je 
k tomu potřeba i trochu technologie. 
Do technologické infrastruktury 
platebních řešení pro naše korporátní 
klienty jsme neinvestovali 15 let. 
A i nejvěrnější klient sebevíc spokojený 
s kvalitou našich služeb si kladl otázku, 
v kterém století jsme to usnuli. Pro 
některé služby nutíme dosud naše 
klienty vlastnit fax.
CEB je výrazný milník hned z několika 
pohledů. Přináší moderní řešení 
obsluhy platebních služeb našich 
klientů, a to ve flexibilitě, kterou 
korporátní klienti vyžadují. Navíc však 
vytváří prostředí, které je určené na 
realizaci jakýchkoliv potřeb klientů, 
nejenom platebních. Ačkoliv je pro mě 
nadále zásadní osobní vztah s klientem 
a vzájemná znalost, je fakt, že současná 
doba vyžaduje naši schopnost 
realizovat jakýkoliv obchod s klientem 
i elektronicky, rychle a bezpečně.
V neposlední řadě je CEB významný 
i tím, že to je jednotné a jediné 
elektronické prostředí pro všechny 
korporátní a firemní klienty skupiny 
ČSOB. Je to krok správným směrem 
redukce různých systémů pro klienty 
i pro zaměstnance. A vím, že to je 
teprve začátek.

Ján Lučan
vrchní ředitel Korporátního 
a institucionálního bankovnictví

 
Co pro nás CEB 
znamená?
 
Tuto otázku jsme položili šéfům 
firemního a korporátního bankovnictví. 

Prostředí pro naši budoucnost
Možná si říkáte, proč vývoj systému trval tak dlouho. Pavel 
Prokop nabízí odpověď: „Systém nebudujeme na rok či 
dva, ale měl by být funkční a atraktivní dalších deset let. 
Jde o přelomovou změnu. Tady nelze dělat kompromisy. Je 
potřeba, aby byl CEB otevřený, interně dostatečně propojený 
a do budoucna schopný reagovat na poptávku klientů. Může jít 
o oblast finančních trhů, úvěrovou agendu či správu cenných 
papírů, tedy o vše, co klienti řeší s námi jako Skupinou. Pokud 
systém postavíme správně, budeme v budoucnu za drobné 
náklady získávat výrazný přínos.“ 

První část CEB, tzv. Virtuální pobočku, jsme představili 
klientům už v červnu. V lednu či únoru, když se všechno napříč 
programem podaří, by měla odstartovat migrace prvních 
korporátních klientů na CEB a v polovině příštího roku by mohla 
začít i migrace firemních klientů. 

Naší největší konkurencí jsou v tuto chvíli Česká spořitelna, 
UniCredit Bank a hlavně Komerční banka se svojí Profibankou. 
Do budoucna se musíme důkladně připravit zejména na 
tlak ze strany České spořitelny, která podle všech indikací 
z trhu právě nyní zásadně investuje do svého elektronického 
bankovnictví. „My pevně věříme, že si po dokončení CEBu 
udržíme konkurenceschopnost a přeskočíme konkurenci 
kvalitou standardních platebních funkcionalit, propojením na 
další služby a také novou formou elektronické komunikace 
a mobilními aplikacemi,“ vypočítává Pavel Prokop.

Přínos zmiňovaných změn pocítíte nejenom v korporátním 
a firemním bankovnictví, ale i v retailu, protože mnoho 
našich klientů současně spadá do obou kategorií. „Pro mě je 
v přemýšlení o atraktivitě stejně důležitý úspěch a rozvoj všech 
segmentů. Pokud klienta neuspokojíme na jedné straně spektra, 
odrazí se to i na té druhé. Nebude-li s námi rád spolupracovat 
skrze firemní elektronické bankovnictví, nebude o nás mít zájem 
ani v retailu. Naopak nabídneme-li velkým firmám typu ČEZ, 
T-Mobile, Alza atd. kvalitu a něco navíc, kvůli čemu budou chtít 
dělat transakce s námi, budou mít i ony zájem, aby i jejich klienti 
směřovali svůj byznys přes ČSOB, protože platby poběží hned, 
budou levnější a komfortnější na správu. Abychom to neměli tak 
jednoduché, tak nám nová legislativa od roku 2018 připravila 
spoustu výzev, které společně s kolegy z banky nyní musíme 
správně obchodně vyhodnotit a zareagovat na ně,“ dává věci do 
nezbytných souvislostí Pavel Prokop.  



Jednoduše geniální
Pojem simplifikace zaznívá napříč naší bankou i celou skupinou ČSOB stále častěji. Dělat věci jednodušší   
a jednoduše, to je zkrátka jasný trend. A je to znát i na aktivitách, za které deset našich kolegů získalo ocenění 
„extraligový hráč“. Jejich příběhy jsou velmi inspirativní, jak se můžete sami přesvědčit.

Úspěch
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Věra  
Plachá

asistentka privátního bankéře, 
pobočka pro privátní bankovnictví Teplice

Věra připravila prostředí pro nastavení 
biometrických podpisů v PBA a následně bio 

podpisy pilotně odzkoušela v teplické pobočce 
PBA. V bance tak došlo k ověření funkčnosti 

pilotního projektu v reálném provozu 
a hlavně ke zjednodušení procesů – klienti 

ušetří čas a bankéři zefektivní svoji 
práci. Novinka má obchodní 

přínos pro celý segment.

Šárka  
Beránková

klientská pracovnice, 
Finanční centrum Ústí nad Labem

Šárka zásadně upravila vedení rozhovorů 
s klienty a svými argumenty je mnohem více 

motivovala ke konsolidaci cizích závazků. 
Současně s tím se věnovala výuce kolegyň 

z pokladních a servisních přepážek, 
zorganizovala také motivační soutěž 
mezi modrou a červenou pobočkou. 

Prodeje úvěrů vzrostly o desítky 
procent.

01

04

Kateřina  
Přidalová

aplikační manažerka, 
 Řízení pobočkových aplikací

Kateřina si vzala na starost aktivitu, kterou 
jsme do té doby řešili přes externí dodavatele – 
rozesílání neadresných marketingových příloží 

do výpisů. Půl roku se věnovala kompletní 
realizaci od zadání pro IT přes koordinaci 

a konsolidaci požadavků po testování 
a následné zavedení do provozu. 

Změna vedle simplifikace 
procesu přináší i úsporu 

nákladů.

02

Denisa 
Roučková

klientská pracovnice, Slaný

Denisa svým aktivním jednáním zabránila 
25 případům založení a následného 

zneužití účtu u ČSOB. Zmařeným úmyslem 
bylo převážně nekalé čerpání úvěrů od 
nebankovních společností na tzv. bílé 

koně. Díky Denise tak nedošlo k žádným 
materiálním škodám ani ke zneužití 

a poškození dobrého jména naší 
banky.

03

Michaela
Hrabovská

customer insight analytička, Analýza dat

Michaela navrhla a uvedla do života 
efektivní způsob nastavování portfolií 

osobních bankéřů, a to včetně pilotního 
projektu v plzeňské pobočce. Díky tomuto 
vynikajícímu příkladu simplicity přístupu 

odhadujeme časovou úsporu čtyři 
hodiny na jednoho bankéře, což 

představuje v celé pobočkové síti 
125 ušetřených dnů.

05
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Extraligový  
tým je 
otevřený
Čtyřikrát  ročně máte 
pří ležitost  stát  se jeho 
novou posilou a  z ískat 
odměnu ve výši  15 000 Kč. 
Každý může být  vítěz.

Eva
Kostrounová 

specialistka prodeje – investice, 
Centrum terénní obchodní podpory Praha

Eva pracovala na vytvoření nového 
společného školení pro pracovníky modré 

a červené sítě. Vstupní školení Spoření 
a investice klade zásadní důraz na praxi. Eva 

koordinovala obsah s kolegy specialisty 
ze segmentu i z Asset Managementu. 
Školení už se stalo pevnou součástí 

standardního vzdělávání.

07

Radek
Pekař

business analytik a team leader, Digital

Radek se podílel na vzniku nového 
náborového inzerátu v podobě, která lépe 

osloví potenciální zájemce o práci. Dokázal 
vytvořit zajímavý příběh přibližující naše 

aktivity a zároveň zvládl dotáhnout 
celkovou realizaci od prvního grafického 

návrhu až po focení s reálnými kolegy. 

06

Zuzana 
Richterová

manažerka produktů, Marketing a podpora 
prodeje produktů spotřebního financování

Zuzana řídila a osobně zajišťovala tvorbu 
nové smluvní dokumentace a podmínek u všech 
produktů spotřebního financování. Tyto zásadní 

změny bylo nutné vytvořit kvůli zavedení zákona 
o spotřebním financování a plnění nálezů 

ČNB. Upraveno a zjednodušeno bylo celkem 
40 typů smluvní dokumentace, a to pod 

velkým časovým tlakem.

08

Jiří
Uhlíř

procesní manažer, Rozvoj KC

Jiří pracoval na projektu Genesys upgrade, 
jehož cílem je zajistit hladký přechod ze 

staré na novou technologii bez negativního 
dopadu na byznys. Aktivně analyzoval 
a společně s kolegy průběžně vymýšlel 

nové možnosti, což se pozitivně 
projevuje v roční úspoře téměř 

pět milionů korun.

10Peter 
Filina

IT technický designér,  
Vývoj Java –  Portály (ICT)

Peter zavedl metodu řízení vývoje, díky níž byl 
schopen efektivněji vyvíjet nové elektronické 

bankovnictví Era Poštovní spořitelny. Celý projekt 
nám umožní dodat portál i klientům ČSOB, vše 
pak bude možné spravovat interně jako jednu 

aplikaci. Toto jednotné řešení usnadňuje 
práci a přináší výraznou finanční úsporu 

do budoucna.

09
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Rozhovor
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Jaroslav Mužík

Vyváženost je 
důležitá v investicích 
i v životě
S generálním ředitelem investiční společnosti ČSOB 
Asset Management Jaroslavem Mužíkem si povídáme 
o investicích, situaci na finančních trzích a novinkách, 
které pro klienty ČSOB jeho tým připravuje. 
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Jaroslav Mužík
Absolvent britské Nottingham Trent University 
sbíral první zkušenosti jako burzovní makléř 
v Bankovním domě Skala a ve společnosti 
Provident Financial, kde zastával nejprve pozici 
ředitele obchodu pro Moravu a poté ředitele 
podpory prodeje pro Česko a Slovensko. V ČSOB 
pracuje od roku 2007, kdy byl jmenován do role 
výkonného ředitele Spotřebního financování. Od 
ledna 2013 je členem dozorčí rady ČSOB Penzijní 
společnosti. Od listopadu 2012 zastával funkci 
předsedy dozorčí rady v investiční společnosti 
ČSOB Asset Manage-
ment, kde od prosince 
2015 působí jako gene-
rální ředitel a předse-
da představen-
stva. Jaroslav 
Mužík je ženatý 
a má dvě děti. 

 
Ještě letos naplno spustíme digitální 
platformu ČSOB Investice. Díky ní 
budou mít uživatelé své investice pod 
kontrolou na mobilních zařízeních.

Mohli bychom představit společnost ČSOB 
Asset Management? 
ČSOB Asset Management je samostatná spo-
lečnost působící v rámci skupiny ČSOB. Naší 
hlavní náplní je tvorba a správa investičních 
produktů, zejména fondů, do kterých mohou 
klienti vkládat své investice. Ve fondech Skupi-
ny je aktuálně zainvestováno více než 121 mi-
liard korun našich klientů z retailu, privátní 
banky, ale i z velkých firem a institucí, včetně 
interních klientů, třeba z ČSOB Pojišťovny. 
K našim významným zákazníkům patří i kato-
lická církev. Kromě toho český tým zkušených 
expertů ve spolupráci s kolegy ze zahraničí 
vytváří vhodnou investiční strategii. 

Jak se vaše produkty dostávají ke klientům 
ČSOB?
Naše produkty klientům představují a nabízejí 
kolegové z retailu, privátního bankovnictví 
ČSOB, z České pošty i z investiční společ-
nosti Patria. Bez ohledu na formu distribuce 
maximálně podporujeme úzkou spolupráci se 
všemi, kteří se každodenně s klienty setkávají. 
Bankéři, investiční poradci, ale i nová digitální 
platforma ČSOB Investice (Investiční portál) 
dávají našim produktům konkrétní tvář, profe-
sionální poradenství jim pak vdechuje život.

V jakém prostředí ČSOB Asset Management 
působí? Jaká je právě teď situace na finanč-
ních trzích?
Nacházíme se v situaci, kdy úrokové sazby 
u běžných finančních produktů klesly prak-
ticky k nule, což má své plusy i minusy. Jsem 
přesvědčen, že v investování plusy převažují. 
Stále více klientů chce své úspory z běžných 
či spořicích účtů přesunout, aby je mohli 
zajímavěji zhodnotit. A tím správným místem 
jsou investiční fondy, což potvrzují čísla za 
celý trh. Investice do podílových fondů v České 
republice loni vzrostly o 20 procent. Pořád ale 
za zahraničím zaostáváme; podíl investic do 
fondů na celkovém majetku klientů je totiž na 
západě dvakrát až třikrát větší. 

Osvědčily se fondy jako bezpečný investiční 
nástroj? 
Podílový fond jako forma kolektivního investo-
vání je převratný vynález moderní historie. Dří-
ve byly investice jen pro nejbohatší, dnes máme 
díky fondům podobné příležitosti všichni – na 
začátku nepotřebujeme ani odborné znalosti 
ani vysoké finanční obnosy. Začít pravidelně in-
vestovat můžeme, jakmile zvládneme odkládat 
alespoň pět let minimálně pětistovku. Když se 
ve fondu jedné z mnoha firem nedaří, daří se 
dalším deseti, čímž se pravděpodobnost ztráty 
významně snižuje. O každý fond se navíc pro-
fesionálně stará náš portfolio manažer. Přesto 

většina z nás hlavně spoří. Možná obdivujeme 
úspěchy velkých mezinárodních firem, jako 
jsou Coca-Cola nebo Apple, zřejmě si i kupuje-
me jejich výrobky, zatím nám ale nedochází, že 
se investicí do fondu můžeme na jejich bohat-
ství bezprostředně podílet. 

Je tedy portfoliový investiční přístup obecně 
způsobem, jak se proti výkyvům trhu bránit? 
Rozhodně. Díky němu nás volatilita trhů 
nemusí tolik trápit. Ať už investujeme do 
fondu, jednotlivých akcií, do zlata, půdy, nebo 
do nemovitostí, můžeme si být jisti, že každá 
investice má svůj čas. Během finanční krize 
šly strmě vzhůru komodity, hlavně zlato. Dnes 
jeho hodnota klesla a daří se naopak akciím 
a firemním dluhopisům a nemovitostem. Když 
máme ve svém portfoliu od každého druhu 
investice správnou část, můžeme ji ve správ-
ný moment výhodně zpeněžit. Pro nenadálé 
situace si ale raději ponechme rezervu ve výši 
alespoň šestinásobku měsíčních výdajů, třeba 
na spořicím účtu. 

Investice u nás zatím nejsou příliš zažitým 
způsobem, jak nakládat s financemi. Jakými 
nástroji 
byste chtěli 
tento stav 
změnit? 
Pro prvoin-
vestory jsme 
nedávno 
vytvořili 
produkt 
s názvem 
Investiční 
rozjezd. Řadu 
novinek, 
včetně zmíněného portfoliového poraden-
ství, nabízíme v exkluzivním balíčku služeb 
ČSOB Premium. Ještě letos naplno spustíme 
přehlednou digitální platformu ČSOB Investice. 
Díky ní budou mít uživatelé své investice pod 
kontrolou na mobilních zařízeních. Detailní 
report Investiční kompas našeho Strategického 
týmu pro investice je dalším poradenským nad-
standardem. Klientovi ukáže, jak by si měl své 
portfolio správně nastavit, případně mu navrh-
ne konkrétní doplnění či úpravy. Individuálně 
zpracovaný přehled o svých investicích zatím 
mohou klienti dostat jednou ročně. 

Jakou podporu budete poskytovat kolegům 
v pobočkách, kteří vaše produkty prodávají? 
Kolegové z poboček pro nás vždy byli a budou 
naprosto klíčoví. Nejlepší z nich zveme pravi-
delně na produktové roadshow, kde nám dávají 
zpětnou vazbu na stávající produkty a diskutují 
s námi nové produktové koncepty. Abychom 

jim práci co nejvíce usnadnili, dostanou od nás 
letos dva velké pomocníky – zmiňovaný Inves-
tiční kompas, který mohou objednávat pro své 
prémiové klienty, a digitální platformu ČSOB 
Investice, jejímž prostřednictvím budou se 

svými kli-
enty lépe 
propojeni. 
Digitálně 
jim budou 
moci po-
slat návrh 
na úpravu 
portfolia 
a klient 
může 
investo-
vat, aniž 

by musel fyzicky na pobočku. Platforma bude 
všem šetřit čas a usnadňovat předávání důleži-
tých informací.

Jedna z hlavních výhod fondů je jejich růz-
norodost. Velmi různorodé jsou také vaše 
koníčky, například obliba vysokohorské 
turistiky či vytrvalostních běhů a zároveň 
dobrého jídla. 
Po horách už chodím skoro dvacet let a na 
běhání jsem se dal zhruba před třemi lety 
vlastně náhodou. Spolupracovníci lákali mého 
kolegu, aby s nimi běžel půlmaraton. On si 
dal podmínku, že poběží, jen když poběžím 
já. Asi se tím chtěl pojistit, že se nebude muset 
zúčastnit. Jenže já mu to pokazil, protože jsem 
půlmaraton zaběhl a díky tréninku na horách 
ho i dokončil. Od té doby půlmaraton běhám 
pravidelně. A jídlo mám v oblibě, abych v život-
ním stylu zachovával vyváženost. Ta je důležitá 
v životě stejně jako v investicích. 
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Spolu ve Skupině

A co na Investiční 
kompas říkají sami 
klienti? Zeptali jsme 
se naší kolegyně 
a zároveň klientky 
Marcely Suchánkové, 
výkonné ředitelky 
Řízení lidských 
zdrojů, a Josefa 
Linderotha, klienta 
z průhonické 
pobočky. 

Marcela 
Suchánková

Jak na vás Investiční kompas 
napoprvé zapůsobil? 
Díky Investičnímu kompasu jsme společně 
s mojí bankéřkou v celkem krátké době 
naprosto srozumitelně vyhodnotily stav 
mého portfolia a dostala jsem konkrétní 
doporučení, kam investovat dál. Investiční 
kompas je brožura hodná klienta Privátní 
banky. Po schůzce jsem si kladla dvě 
otázky: Byla bych ochotná za takovou 
službu zaplatit? A znamená moje radost 
z tištěného dokumentu v době digitalizace, 
že jsem staromódní, nebo bych měla stejný 
pocit, kdyby mi přišel e-mailem a uložil se 
ve smartbankingu? 

Unikátní 
produkt 
pro klienty 
Premia
Vybraným prémiovým klientům a investorům 
nově poskytujeme Investiční kompas. Jde 
o speciální report, který pro svého klienta 
objedná jeho Premium bankéř u Strate-
gického týmu pro investice ČSOB. Tento 
tým je součástí společnosti ČSOB Asset 
Management a vznikl právě proto, abychom 
mohli našim nejlepším klientům poskyto-
vat unikátní investičně-poradenský servis. 
Součástí reportu je detailní analýza klientova 
portfolia a konkrétní doporučení na jeho 
úpravu. Investiční kompas je po vypracování 
zaslán Premium bankéři, který s ním klienta 
na schůzce seznámí. Do budoucna bude na 
klientovi, jestli bude chtít Investiční kompas 
představit v tištěné podobě v pobočce, nebo 
zda mu ho zašleme elektronicky. 

Investiční kompas nemá v České republice 
obdoby. Klienti díky němu získají nezávislý 
expertní názor na své investiční portfolio. 
Bankéřům navíc pomůže k větším obchodům. 
Při testování služby přesahovaly průměrné 
investice částku půl milionu korun, což je 
více než dvojnásobek průměrného investiční-
ho obchodu u prémiových klientů. 

Josef 
Linderoth

Je pro vás dokument přehledný? 
Dokument je přehledný a posouvá 
bankovnictví na vyšší úroveň. Hned 
jsem měl přehled o vývoji svých investic. 
Nesmím zapomenout na svoji osobní 
bankéřku v Průhonicích, která vše vysvětlí 
a probere návrhy, které kompas nabízí. 
 
Usnadní vám Investiční kompas 
orientaci ve světě investic? 
Určitě ano. Přehled získám díky vývoji 
osobních investic, ale i trhu akcií 
a dluhopisů a také kurzu eura a dolaru. 
Já osobně nechci trávit nad investicemi 
mnoho času. Je lehčí být v rukou 
profesionálů. Díky tomu mohu dělat svá 
rozhodnutí rychleji. Kompas je moderní 
služba, díky které vím, že svěřuji své 
peníze do rukou expertů. 

 
Řídila jste se jeho doporučeními? 
Ano! Během celého rozhovoru jsem měla pocit, že mé bankéřce jde opravdu 
o to, abych měla ideálně nastavené portfolio. Že opravdu přemýšlí o mně 
a mých potřebách, že mě dobře zná a ví, čemu věřím a čeho se bojím. Pokud se 
nám bude dařit dát klientům tenhle pocit, jsme na správné cestě. 
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Patnáct let spolupráce 
s SOS dětskými vesničkami

Celkem 150 zaměstnanců Hypoteční banky v duchu 
svého poslání „Pomáháme našim klientům bydlet“ 
na konci května v karlovarské SOS dětské vesničce 
zvelebilo celý areál. Navíc se postarali o zajímavý 
program pro místní děti.

Během této akce dostalo přibližně padesát dětí 
z SOS dětské vesničky příležitost proměnit se na 
jeden den v jakoukoli postavu podle svého přání 
a tyto proměny pak zachytil slavný fotograf Herbert 
Slavík. Snímky dětí Hypoteční banka na podzim 
vydraží v on-line aukci na zpravodajském portálu 
aktualne.cz. Získané peníze poputují do nadace 
neziskové organizace SOS dětské vesničky, jejíž 
historie v Česku sahá až do roku 1967. 

Hypoteční banka je partnerem SOS dětských 
vesniček již patnáct let. Za tuto dobu na zlepšení 
podmínek dětí i jejich pěstounů věnovala částku 
přesahující pět milionů korun. 

SOS dětské vesničky jsou nestátní nezisková 
organizace, která pomáhá ohroženým rodinám 
v péči o děti a poskytuje kvalitní alternativní péči 
těm dětem, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. 
V péči tří dětských SOS vesniček v Karlových 
Varech, Chvalčově na Zlínsku a v Brně momentálně 
vyrůstá 120 dětí. 

 
Akviziční kampaň 
Patria Finance

Do konce letošního června probíhala akviziční 
kampaň společnosti Patria Finance. Kampaň 
cílila především na bývalé klienty konkurenční 
společnosti Brokerjet, tedy klienty, kteří i nadále 
zůstali ve skupině Erste Bank, nebo v mezidobí 
přešli k některému jinému obchodníkovi. Patria 
takovým klientům nabízí kredit na poplatky 
obchodníka ve výši 500 korun za každý ISIN, 
který klient převede k Patria Finance. Souběžně 
s tím získá každý nový klient tříměsíční licenci 
Investor+ pro přístup na prémiové zpravodajství 
portálu Patria.cz, možnost přístupu na analýzy 
jak na domácí, tak na zahraniční akciové tituly 
v rámci aplikace Patria Direct WebTrader a vstupní 
konzultaci se seniorním makléřem Patria. 

 
Užitečná spolupráce 
Factoringu a ČSOB

Společnosti ČSOB Factoring se i přes výrazný 
pokles factoringového trhu daří zvyšovat objemy 
postoupených pohledávek a posilovat tak svůj 
tržní podíl. Pomáhají k tomu některá inovativní 
řešení realizovaná ve spolupráci s ČSOB. 
Příkladem může být factoringové schéma nazvané 
Commercial Finance, kdy klient v podstatě jen 
předává informace o nově vzniklých pohledávkách 
a podle nich je regulována výše čerpání. Správa 
pohledávek je minimalizovaná, což výrazně snižuje 
administrativu a také výši factoringového poplatku. 

ČSOB Factoring v minulém roce ve spolupráci 
s korporátním bankovnictvím také představil 
produkt nazvaný Utility Factoring, který primárně 
využívají dodavatelé energií. Ti doposud obvykle 
pokládali standardní factoringové řešení za příliš 
nákladné a odrazovala je i povinnost informovat 
odběratele o postoupení pohledávky. Nový 
občanský zákoník však nevyžaduje okamžité 
upozornění dlužníka o postoupení pohledávky, 
což umožnilo tento krok smluvně podmínit. 
Náklady se podařilo výrazně snížit tím, že místo 
obvyklé podmínky pro převzetí rizika bylo zvoleno 
vnitroskupinové řešení s využitím ručení ČSOB 
za jednotlivé odběratele. Nový produkt může mít 
potenciál i v dalších oblastech a podobné řešení 
může ČSOB Factoring nabídnout i jako součást 
standardního factoringového produktu.

 
ČSOB Leasing představuje 
dva zcela nové produkty

V průběhu léta představujeme produkty, které byly 
připraveny ve skupinovém programu Longevity 
a které jsou určeny pro sociálně znevýhodněné 
skupiny klientů. 

Úvěr Opatrovník je zvýhodněný úvěr určený 
opatrovníkům zdravotně handicapovaných osob 
nebo přímo těmto osobám, které získaly příspěvek 
od státu na pořízení kompenzační pomůcky 
(motorového vozidla) a kteří chtějí zbývající část 
pořizovací ceny vozu uhradit prostřednictvím úvěru. 
Výhodou účelového úvěru je především zajímavá 
úroková sazba, poradenství související s pořízením 
vhodného vozidla a výhodné povinné ručení 
i havarijní pojištění od ČSOB Pojišťovny. Pokud 
o úvěr žádá opatrovník, je z legislativních důvodů 
poskytován bez zajištění předmětem.

Mobilita+ Longevity je zvýhodněný pronájem 
vozu osobám, které dosáhnou v průběhu 
financování alespoň šedesáti let. Hlavními výhodami 
tohoto produktu jsou zajímavá úroková sazba 
a povinné ručení i havarijní pojištění integrované 
přímo do finančního produktu. Představuje ideální 
řešení pro cílovou skupinu klientů, kteří začínají 
preferovat možnost po určitou dobu užívat automobil 
před dlouhodobým investováním do jeho vlastnictví.

 
Dobrovolnictví 
v plném proudu 

Spolupráce mezi ČSOB Pojišťovnou 
a pardubickým Tyflocentrem běží již mnoho let. 
Na konci května se uskutečnil další z tradičních 
výletů v rámci dobrovolnického programu, 
tentokrát kolegové z pojišťovny spolu s klienty 
z Tyflocentra navštívili Kroměříž. 

Během pátečního odpoledne absolvovali 
prohlídku arcibiskupského zámku a následně 
se projeli výletním vláčkem rozsáhlou 
Podzámeckou zahradou. V sobotu dopoledne 
byla na programu návštěva rotundy v samém 
srdci Květné zahrady s odborným výkladem, 
odpoledne prožil každý klient Tyflocentra 
podle vlastního přání ve společnosti svého 
dobrovolníka. Někteří navštívili zrcadlové 
bludiště, zámeckou věž nebo muzeum Karla 
Kryla, jiní si raději dopřáli něco sladkého 
v cukrárně. Další zajímavá místa naší vlasti 
společně navštívíme již na podzim.

 
Spravujeme investice dalším 
pražským městským částem

Po úspěšném získání hodnotné investiční 
zakázky od radnice Prahy 3 začátkem letošního 
roku dosáhly útvary Institucionální klientely 
ČSOB Asset Management spolu s týmem 
Korporátní pobočky pro finanční a veřejný 
sektor (FVS) pod vedením Milana Káně dalšího 
úspěchu na Praze 2. Vedení obou městských 
částí nás pověřilo správou svých finančních 
rezerv, a to v hodnotě 100 milionů korun (Praha 
3), respektive 200 milionů korun (Praha 2). Na 
druhé akvizici spolupracovali také Pavel Seidl 
a Vlastimil Navrátil z pražských korporátních 
poboček FVS, respektive Praha 3.

„Jsme rádi, že nám vedení obou radnic 
s důvěrou svěřilo volné finance tak vysoké 
hodnoty. V náš prospěch v obou případech 
hrály korektní vztahy s koalicí i s opozicí i kvalita 
naší nabídky,“ zhodnotil obě zakázky Jaroslav 
Rozehnal, obchodní ředitel, ČSOB Asset 
Management.



Krok za krokem

2. CÍLE
Ve složce se vám zobrazují 
vaše stanovené cíle 
(KPI) na daný rok, a to 
jak manuálně nastavené 
cíle, tak v případě 
kolegů z retailu, 
firemního bankovnictví 
a korporátního 
bankovnictví i importované 
obchodní cíle. Manuálně 
zapsané cíle může 
manažer v případě potřeby 
upravovat a mazat během 
celého roku. Zaměstnanec 
má možnost své cíle 
celoročně upravovat.

TIP:
Nepamatujete si, jaké cíle jste 
měli stanovené v minulosti? 
Ve složce Cíle si můžete 
překliknout na předchozí roky 
a zjistit historii svých KPIs. 

1. ÚKOLY
Přímo na hlavní stránce 
najdete přehledně vypsané 
všechny úkoly, které 
máte splnit – například 
že je před vámi povinné 
školení nebo vás nadřízený 
přihlásil na kurz, který 
máte absolvovat. V čase 
hodnocení tu jsou vypsány 
jednotlivé kroky, které 
byste měli aktuálně 
provést.

3. MOJE 
FORMULÁŘE
Potřebujete vyplnit některý 
z formulářů? Najdete ho 
uložený právě tady. Může 
jít třeba o hodnocení, 
o které vás kolega požádal 
přes 360° zpětnou 
vazbu. Najdete zde také 
hodnoticí formuláře, a to 
i z minulých let. Pokud 
kliknete na variantu 
Všechny formuláře, 
zobrazí se veškeré vámi 
zpracované či nadcházející 
formuláře. 

TIP:
Jestli máte nějaký formulář 
k vyplnění, zjistíte hned na 
úvodní stránce mezi úkoly. 
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4. VZDĚLÁVÁNÍ
Na „dlaždici“ Najít výuku 
si podle klíčových slov 
vyhledejte dostupnou 
interní akci, které byste se 
chtěli zúčastnit. Nemusíte 
znát přesný název kurzu, 
stačí vědět, jakého tématu 
by se mělo školení týkat, 
například „komunikace“. 
Vyhledávání probíhá 
nejenom v názvu kurzu, 
ale i v jeho popisu 
a systém vám ukáže 
všechna školení, která 
zadaný výraz obsahují. Na 
kurz, který vás zaujal, se 
můžete rovnou i přihlásit. 
Nepamatujete si, které 
semináře a workshopy jste 
již absolvovali? Podívejte 
se na jejich přehled ve 
složce Moje curricula.

TIP:
Chcete-li se vrátit o krok 
zpátky, nepoužívejte šipku 
Zpět v prohlížeči, ale přímo tu 
v systému. Máte tak jistotu, 
že ze systému omylem 
nevyskočíte ven.

Vítejte v novém 
HR Systému

Na začátku roku jsme uvedli v život nový HR Systém, 
který propojuje informace o lidech v bance s možností 
vyplnit hodnocení, objednat se na vzdělávací kurz nebo 
se porozhlédnout po kariérním rozvoji v rámci firmy. 

Jak se do systému dostanete? Jděte na intranet do složky Já v ČSOB 
a v roletce vyberte položku HR Systém. Systém vám už pak podle 
organizačního zařazení načte jen ty složky, které se vás týkají. Na úvodní 
stránce si jednoduše vyberete, co chcete zjistit nebo vyřídit. Přinášíme 
vám pár tipů, jak můžete všechny funkce systému využít skutečně naplno.
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Systém stále zlepšujeme

V novém HR Systému jsme sloučili dva personální 
systémy (Vema a SAP) v jeden, což vám zpříjemní 
vyřizování dané personální agendy. Pokud jste 
byli dlouhodobě zvyklí na SAP, věřte, že i na 
tento systém si velmi brzy zvyknete. Je totiž velmi 
intuitivní a nabízí širší škálu vyhledávání.

Asi nejčastěji budete pracovat se sekcí 
Vzdělávání. V ní mimo jiné najdete přehledně 
vypsáno, které vzdělávací akce vás čekají, 
a to včetně povinných e-kurzů či doškolení. 
Z nabízených termínů si vyberte ten, který vám 
nejvíc vyhovuje, a registrujete se na něj. Kurz 
také můžete rovnou doporučit některému 
z kolegů. V Historii si prohlédnete, které kurzy 
už jste absolvovali, což oceníte třeba při psaní 
sebehodnocení pro rozvojový plán. Pokud jste si 
z nabídky interních kurzů nevybrali, můžete podat 
Žádost o externí kurz. Obdobně můžete podat 
Žádost o dlouhodobé studium.

I když v tuto chvíli nepomýšlíte na kariérní 
postup, nezapomínejte sledovat volné pracovní 
pozice ve složce Kariéra. V rámci referenčního 
programu totiž můžete na vypsanou pozici 
doporučit někoho ze svých šikovných známých. 
Motivací pro vás může být odměna za nástup 
doporučeného kandidáta, která se následně 
vyplácí ve dvou částkách. 

Informace o zaměstnancích zobrazuje váš 
profil, který si můžete upravit a personalizovat. 
Nahrajte si sem svou portrétní fotku nebo vložte 
snímek na pozadí, který vás bude i beze slov 
charakterizovat. Vybírat si můžete ze snímků 
vložených do knihovny nebo použít obrázek 
vlastní. 

V tuto chvíli je HR Systém plně funkční, my jej 
však za provozu budeme ještě chvíli ladit, aby byl 
uživatelsky co nejpřívětivější a komunikoval s vámi 
správně česky. Jeho původním jazykem totiž byla 
angličtina. V průběhu roku pak přibude ještě modul 
nazvaný Nástupnictví, v němž si manažeři budou 
spravovat nástupníky na různé pozice a zároveň 
tu budou moci zaměstnanci spravovat svůj vlastní 
profesní profil a zviditelnit se tak jako potenciální 
kandidáti na interním trhu práce. Je to tedy zároveň 
interní obdoba profesní sociální sítě, podobná 
například LinkedIn.

Pokud máte k systému jakékoli dotazy nebo 
vám některá složka nefunguje správně, kontaktujte 
telefonicky či e-mailem naši HR linku (224 111 234, 
hrlinka@csob.cz). Rádi vám se vším pomůžeme. 

Klára Trávníčková
výkonná manažerka, Vzdělávání a rozvoj

TEXT: LUCIE KETTNEROVÁ | FOTO: ARCHIV

5. ROZVOJ 
Nevybavujete si přesně, 
jaký jste si stanovili 
rozvojový plán? Ve 
složce Rozvoj najdete své 
rozvojové cíle, které byly 
zapsány do systému vámi 
nebo vaším nadřízeným 
v průběhu hodnocení, a to 
včetně historie rozvojových 
cílů z minulých let.

7

6. KARIÉRA  
Když uvažujete o přesunu 
na jinou pozici v rámci 
společnosti, sledujte 
rubriku Kariéra. 
Najdete tu průběžně 
aktualizovaný přehled 
volných pracovních míst. 
Vyhledávání funguje na 
principu full textu, hledat 
tedy opět lze i v popisu 
pozice. Svůj požadavek 
dokonce můžete zaměřit 
pouze na určitý region. Na 
vypsanou pozici se můžete 
kliknutím tlačítka rovnou 
přihlásit.

7. INFORMACE 
O SPOLEČNOSTI  
Pokud jste v práci noví 
nebo váš tým prošel 
restrukturalizací, nemáte 
možná tak úplně aktuální 
přehled, kde ve firemní 
struktuře se nacházíte vy 
nebo další členové týmu. 
V této rubrice si požadované 
informace zobrazíte do 
přehledného „stromu“. 
Každý z kolegů tu má svůj 
profil, kde se o něm dozvíte 
něco víc, a rovnou mu 
můžete napsat e-mail.

3 4 5 6 7
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Klient

Můj vztah s bankou 
je vlastně trojí
„Než jsem přešla k ČSOB, měla jsem v bance dojem, že 
jsem jenom jeden z anonymních zákazníků, a neustále 
jsem musela znovu a znovu vysvětlovat, kdo jsem 
a co chci. V ČSOB znají mě i mé firmy, a dokážou 
mi tím pádem poskytovat služby, které opravdu 
potřebuji. Což je mi sympatické, protože přesně tak 
se snažím přistupovat ke svým klientům i já,“ hodnotí 
spolupráci s ČSOB Taťána Nepustilová, majitelka 
školicí agentury TLC Trainings and Languages. Dnes 
je naším klientem, dodavatelem i partnerem 
v oblasti společenské odpovědnosti.
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TEXT: JIŘÍ HOLUBEC | FOTO: ARCHIV

Máme opravdu široký záběr
S obratem k lepšímu došlo zároveň i na roz-
šíření nabídky služeb firmy. „Poté, co jsem se 
vrátila z Ukrajiny, jsem dva roky stavěla firmu 
na nohy. Jakmile jsem ji stabilizovala, začala 
jsem důkladně analyzovat zpětnou vazbu od 
klientů a zjistila jsem, že mnoho z nich by 
ocenilo širší nabídku kurzů. Rozhodla jsem se 
proto rozšířit záběr o kurzy soft skills,“ říká 
Taťána Nepustilová. Během dalších několika 
let se z doplňkové služby stala plnohodnotná 
oblast působnosti TLC a dnes v rámci firmy 
působí tři divize: Language, zajišťující jazy-
kové kurzy, Translations, která poskytuje pře-
kladatelské a tlumočnické služby, a Education 
zaměřená na školení v oblasti soft skills. „Roz-
dělení funguje spíš v rámci vnitřní organizace 
firmy než ve vztahu k zákazníkovi,“ upřesňuje 
Taťána Nepustilová. „Vzhledem k náročnosti 
požadavků klientů často kombinujeme služby 
všech tří divizí. Například školení pracovní-
ků call centra v řešení problémových situací 
může zahrnovat překlad manuálů do několika 
jazyků a zároveň může i v několika jazycích 
probíhat,“ dodává. Skladba klientů odráží 
fakt, že firma začala pracovat na Moravě, 
kde převažují firmy zaměřené především na 
výrobu a IT. Dnes už ale působí na území celé 
České a Slovenské republiky, v poslední době 
služeb TLC využívají stále více i velké nadná-
rodní firmy, finanční instituce a banky. 

Filantropie a společenská 
odpovědnost
Kromě řízení firmy se Taťána Nepustilová 
aktivně angažuje v oblasti společenské odpo-
vědnosti. Založila vlastní neziskovku s netra-
dičním jménem Zapsaný ústav společenské 
zodpovědnosti. Je patronkou SOS dětských 
vesniček a zapojuje se v programech na ochra-
nu mladistvých před návykovými látkami. 
Zároveň se snaží ve stejných oblastech zapojit 
i ostatní firmy ve svém regionu a pomoci těm, 
které se již charitativních projektů účastní. 
„Trochu mě mrzí, že mnoho firem charitativní 
projekty podporuje, ale moc se o tom nemluví. 
Proto v srpnu popluje na brněnské přehradě 
parník na akci Moravské firmy moravským 
dětem. Smyslem akce je samozřejmě získat 
další prostředky pro SOS dětské vesničky, ale 
i zviditelnit aktivitu tuzemských firem v oblas-
ti společenské odpovědnosti,“ uzavírá Taťána 
Nepustilová.  

Můj vztah s bankou 
je vlastně trojí

 
Naše řešení
Cesta k ČSOB
Před třemi lety jsem učinila zásadní rozhodnutí 
koupit sídlo TLC a hledala jsem partnera, který by 
nám pomohl financovat investici kolem 30 milionů 
korun. Po jednání s několika bankami jsem se 
jednoznačně rozhodla pro ČSOB, protože jako 
jediná banka naslouchala, co vlastně potřebuji, 
a byla schopna nastavit podmínky tak, aby mi 
vyhovovaly. Musím dodat, že stejně uspokojivě 
probíhá naše spolupráce dodnes a že postupně ji 
dokonce rozšiřujeme. 

K ČSOB máme převedeny všechny účty včetně 
zahraničního a také účet mé neziskové organizace. 
Hodně využíváme konzultační a poradenské služby 
a nyní finalizujeme projekt on-line vzdělávání, 
u kterého budeme využívat platební brány ČSOB 
pro platby přes internet.

 
Dnes má společnost 
TLC tři divize: Language, 
Translations a Education.

K dyž Taťána Nepustilová vzpomí-
ná na začátky svého podnikání, 
říká, že všechno viděla až příliš 
jednoduše. Do podnikání se 
pustila ze dne na den. Rozhodla 

se, že si splní svůj odvěký sen vlastnit jazyko-
vou školu, druhý den už šla vyřizovat živnost 
a v centru Brna si pronajala sídlo s kanceláří 
a třemi učebnami.

Nehodlám věci vzdávat
Po pár prvních podnikatelských měsících 
Taťána zjistila, že některé kurzy nenaplní a že 
výnosy nepokryjí chod firmy. Kdekoho by 
takové zjištění od dalšího podnikání odradilo. 
Taťána se však nehodlala vzdát. Nechala se 
opět zaměstnat, firmu dotovala ze svého platu 
a po práci do ní chodila střídat brigádnici na 
recepci a dohlížet na večerní kurzy. I přes to 
všechno se firma stále pohybovala v červených 
číslech a po několika letech dvojího zaměst-
nání bylo mladé šéfové jasné, že dlouhodobě 
takto firmu vést nemůže. 

Zvrat přišel s nabídkou manažerské pozice 
ve firmě sídlící ve Stryji u Lvova na Ukrajině. 
Práce v obrovsky náročném prostředí jí přines-
la nejen potřebný kapitál k novému rozjezdu 
firmy, ale i pořádnou dávku dovedností práce 
s lidmi, schopností vyjednávat a vyrovnávat 
se se zdánlivě neřešitelnými situacemi. „Po 
návratu do Brna jsem tři měsíce urputně 
dřela, jezdila po klientech a pracovala na nové 
tváři firmy. Za půl roku se nám začalo dařit 
tak, že jsem byla v černých číslech, mohla jsem 
si dovolit přijmout zaměstnance a firmu roz-
šířit,“ popisuje. Společnost roste dodnes, TLC 
Trainings and Languages zaměstnává 250 lidí 
a patří k nejvýznamnějším vzdělávacím agen-
turám v republice. Ročně pořádá skoro tisíc 
kurzů a školení, kterými prochází kolem pěti 
tisíc studentů. 

Vztah 
k ČSOB
„Troufám si říct, že náš vztah 
je vlastně trojí,“ říká Taťána 
Nepustilová, když hodnotí vztah 
k ČSOB. „Jsme klientem ČSOB 
a zároveň i dodavatelem. Třetí 
oblastí, ve které spolupracujeme, 
je filantropie, neboť ČSOB 
podpořila program, jež pomáhá 
SOS dětským vesničkám. 
Navíc je banka také generálním 
partnerem soutěže Ocenění 
českých podnikatelek, kterou 
jsem v roce 2014 vyhrála a ve 
které letos zasednu v porotě.“
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Produkt

Mobilní platby jsou jednoduché, 
pohodlné a trendy. Aplikace 
ČSOB NaNákupy jde však ještě 
dál, její ambicí je postupně 
přesunout do chytrého telefonu 
celou peněženku. Chceme 
stávajícím i potenciálním 
klientům ukázat, že ČSOB je 
banka inovativní, proklientská 
a vždy nabízí něco navíc. Novou 
aplikaci představují manažeři 
inovativních služeb: Miloš 
Minčič, Jan Nezbeda a Ladislav 
Beneš.

Mobilní peněženka 
ČSOB NaNákupy

1. Co to je?
ČSOB NaNákupy je aplikace umožňující 
bezkontaktní platby v obchodech v ČR i v za-
hraničí. Je zdarma k našim účtům a kartám. 
Funguje na operačním systému Android 
a je určená klientům ČSOB i Ery/Poštovní 
spořitelny. Do konce roku ji postupně dopl-
níme o další funkce usnadňující nakupování, 
např. o platby na internetu, vytváření a sdíle-
ní nákupních seznamů, virtualizaci věrnost-
ních kartiček či archivaci účtenek. Dále bude 
umožňovat zobrazení dostupných financí 
a transakční historie nebo správu a ochranu 
platebních karet. Vznikne i propozice pro 
neklienty a uživatele iPhonů.

ČSOB NaNákupy je aplikace, která umožňuje 
mobilní platby a také usnadňuje nakupování: je 
jednoduchá a bezpečná, vždy při ruce a zdarma, 
je určena pro každého, kdo má smartphone 
s Androidem a platební kartu.

Jednou větou

2. Proč jsme ji zavedli?
Díky ČSOB NaNákupy můžeme být s klientem 
v každodenní interakci. Mobil vnímáme jako 
nový komunikační a prodejní kanál, který je 
velmi osobní – výhledově nám umožní posílat 
cílená sdělení a nabídky. Mění image banky 
na více inovativní. Je něčím extra, pomůže 
nám odlišit se od ostatních a v neposlední 
řadě dává lidem další důvod, proč se stát 
klientem ČSOB nebo u banky zůstat.

3. Pro koho?
ČSOB NaNákupy je ideální nástroj pro mo-
derní klienty ČSOB a Ery/Poštovní spořitelny 
i pro neklienty. Hlavní cílovou skupinou jsou 
lidé ve věku 18–40 let, kteří aktivně využívají 
elektronické kanály, smartphone, platební 
karty a jsou běžně on-line. Na aplikaci ocení 
především fakt, že vše potřebné pro nakupo-
vání mají vždy při sobě ve svém telefonu a že 
mají své platby pod kontrolou.

4. Co má konkurence?
S mobilními platbami pro všechny bez 
ohledu na mobilního operátora jsme první 
na trhu. Výhledově nabídne Komerční banka 
podobné řešení s virtuální debetní kartou 
Visa. Naše služba je však unikátní, protože 
virtualizuje klientovy stávající kreditní i de-
betní karty Visa i MasterCard se všemi jejich 
výhodami. A na podzim postupně přibudou 
platby na internetu a praktické nefinanční 
služby pro nakupování. Navíc bouráme ba-
riéry placení mobilem – za 10 plateb s ČSOB 
NaNákupy získá náš stávající i nový klient 
mobil Samsung s až 25% slevou (více na 
www.nanakupy.cz). 

www.csob.cz 800 300 300

Opravdové placení mobilem 
je konečně tady
ČSOB NaNákupy

 Stáhněte 
si apku 

Plaťte bezkontaktně svým mobilem a peněženku i s kartou nechte klidně v tašce. 
V apce ČSOB NaNákupy můžete mít všechny svoje platební karty ČSOB nebo Ery/Poštovní 
spořitelny. Stačí si jen vybrat, kterou z nich chcete platit, a přiložit mobil k terminálu.

Aplikaci ČSOB NaNákupy najdete v obchodě s aplikacemi Google Play.   

Chcete nový mobil? Plaťte novou aplikací a získejte telefon Samsung se slevou až 25 %.

Více informací na www.nanakupy.cz.

CSOB_Interka_mobil_wallet_qr_kod_A3_VT_v8.indd   1 20.06.16   15:37

TEXT: MILOŠ MINČIČ | FOTO: ARCHIV



Banky se letos opravdu hodně snažily, 
aby své novinky uvedly na trh ještě před 
začátkem prázdnin. Dřív, než se jim 
klienti rozprchnou na dovolené a jejich 
zájem o bankovní služby se omezí na 
jediné – aby fungovaly na sto procent. 
Doma i na druhém konci světa.

Konkurence
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Letní inovace 
nejen pro turisty

Maximální 
úroková sazba

Air Bank v červnu 
spustila novou 

televizní kampaň. Ve spotu „My 
vás nelákáme na OD“ varuje 
před nabídkami půjček 
s nízkým úrokem „od“, čímž 
kritizuje úrokové sazby 
u spotřebitelských úvěrů 
konkurence. V loňském roce Air 
Bank představila sazbu „do“. 
Řádně splácejícím klientům 
garantuje sazbu 9,9 %, ale nově 
jde o maximální sazbu „do“, 
kterou mohou při řádném 
splácení získat.

Na nečekané 
výdaje

Česká spořitelna v červnu 
uvedla službu Peníze na klik. Ta 
by měla pomoci klientům, kteří 
nemají našetřeno na nenadálé 
výdaje. Peníze na klik si bude 
možné půjčit opakovaně a bez 
nutnosti návštěvy pobočky. 
Služba bude fungovat 24 hodin 
denně a převod je možné 
provést v internetovém bankov-
nictví, v aplikaci Mobilní banka 
nebo v bankomatu. Jeden 
převod peněz na účet stojí 
50 korun.

Vstříc čínským 
turistům
Česká spořitelna 

v červnu zpřístupnila své ban-
komaty držitelům karet Union-
Pay. Celkem 1 390 bankomatů 
České spořitelny nově akcep-
tuje karty, které jsou nejrozší-
řenějšími platebními kartami 
v Číně. Kromě výběrů hotovosti 
je pro tyto klienty dostupná 
služba zobrazení zůstatku účtu. 

Číslo pět v ČR
Fio banka v květnu 
překročila hranici 

600 tisíc klientů. V loňském roce 
získala banka přes 100 tisíc no-
vých klientů a v růstu pokračuje 
i letos, od začátku ledna rozšířila 
klientskou základnu o dalších 
50 tisíc osob. Je tak pátou největ-
ší bankou v České republice co 
do počtu klientů.

Money Bank bez GE
GE Money Bank 
v květnu vstoupila 

pod novým názvem MONETA 
Money Bank na Burzu cenných 
papírů Praha. Díky nabídce akcií 
institucionálním investorům, kte-
rá je největší za posledních pět 
let v regionu střední a východní 
Evropy (mimo Ruska) a letos do-
sud největší v Evropě, se banka 
stává v České republice jednou 
z deseti největších kótovaných 
společností z hlediska tržní ka-
pitalizace. Cena akcií byla stano-
vena na 68 korun za jednu akcii, 
což představuje tržní kapitalizaci 
ve výši 34,75 miliardy korun. Pů-
vodní vlastník společnosti, firma 
General Electric, se do budouc-
na chce primárně soustředit na 
průmyslovou výrobu.

Multikanálová KB
Komerční banka 
v červnu předsta-

vila nový komunikační koncept 
s novým sloganem, vizuály 
a hudbou. Banka zdůrazňuje 
svou připravenost být pro klienty 
spolehlivým partnerem, který 
pomáhá plnit jejich sny a plány, 
a multikanálový přístup při 
poskytování služeb a produktů 
na základě výběru klienta. 

Náš ČSOB Smart klíč 
je jedinečný
To, že jsme inovativní banka a myslíme na 
každý detail, který může být pro klienta rozho-
dující, nedokazuje jen nová aplikace NaNákupy, 
ale i například ČSOB Smart klíč. Aplikace pro 
chytré telefony a tablety ulehčuje přihlašování 
a potvrzování příkazů v ČSOB InternetBankin-
gu 24. Po bezplatné aktivaci této aplikace už 
přihlášení nebo transakci zadanou v počítači je-
nom pohodlně potvrzujete v chytrém telefonu. 
A právě způsob autorizace, který umožňuje náš 
Smart klíč, je na trhu jedinečný. Potvrzení se 
totiž automaticky přenese do InternetBankingu 
24 do počítače, kde pokračujete v práci. Z kon-
kurentů takto pohodlnou a přitom stoprocentně 
bezpečnou aplikaci zatím nikdo nenabízí. Za 
zmínku stojí jen aplikace od UniCredit Bank, 
z níž ale musí klient kódy přepisovat do inter-
netového bankovnictví, zatímco v naší aplikaci 
všechno jenom potvrdí na obrazovce.

Směr Španělsko
Skupina 
UniCredit v květ-

nu oznámila záměr vstoupit na 
španělský trh. Skupina plánuje 
stát se lídrem v oblasti firemní-
ho a investičního bankovnictví 
mezi Španělskem a hlavními 
trhy, kde působí – Itálií, Němec-
kem, Rakouskem a regionem 
střední a východní Evropy. Ban-
ka chce také svými službami 
podporovat růst španělských 
společností.

Dva jsou víc…
UniCredit Bank 
od června nabízí 

Ukonto Tandem. Pokud si kli-
enti nechají na dva provázané 
účty dohromady zasílat každý 
měsíc 12 tisíc korun, získají oba 
bezplatné vedení na sobě nezá-
vislých kont, výběry ze všech 
bankomatů po celém světě 
zdarma, bezplatné domácí 
on-line platby, vlastní platební 
karty i Online a Smart Banking. 
Banka garantuje svým klientům 
podmínky konta po následují-
cích deset let.

Získali 
sto tisíc nových 
klientů za pouhý 

jeden rok.
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Dva z nás

To, že u nás pracují samí skvělí 
a příjemní lidé, se hned dvojnásobně 
potvrdilo při setkání s firemní 
bankéřkou Pavlou Petrů z pobočky 
FiB v Praze Na Příkopě a s firemním 
poradcem Romanem Matějkou 
z pobočky FiB Klatovy.

Odkdy působíte v bankovnictví, kde jste 
začínali?
P. P. S bankovním prostředím jsem se prvně 
seznámila během školní praxe v táborské 
pobočce, do pracovního poměru v ČSOB jsem 
nastoupila v roce 2006.
R. M. V bance pracuji od roku 2002. Nastoupil 
jsem na pozici klientského pracovníka se za-
měřením na elektronické bankovnictví v době, 
kdy klienti využívající službu HomeBanking 
migrovali na nové elektronické kanály ČSOB 
InternetBanking a ČSOB BusinessBanking. 

Firemní bankovnictví 
je naše parketa

Pavla Petrů
Jako firemní bankéřka působí v bance bezmála 
deset let a vloni se umístila na druhé příčce 
v soutěži Obchodník roku. „Popravdě řečeno 
jsem se na soutěž nijak nesoustředila. Určitě mě 
to potěšilo, ale život se mi tím nijak nezměnil. Dál 
se pohybuji v oblasti velkých nemovitostních ob-
chodů, kde se podařilo navázat na pobočku dvě 
silné skupiny investorů, kteří díky velmi dobrým 
vztahům oslovují naši banku i s novými projekty.“

Co plánujete do budoucna – profesně, či 
v životě?
P. P. Naučila jsem se neplánovat moc dopředu, 
žiju tím, co život přinese.
R. M. Do budoucna bych chtěl zkusit v bance 
i něco nového, rád bych uplatnil zkušenosti ze 
vztahů s klienty i s neklienty a rozšířil si své 
znalosti v jiné bankovní oblasti.

Kde a jak čerpáte energii a sílu na další 
práci? 
P. P. Hlavně z jógy, z času stráveného s roční 
neteří nebo s kamarády u piva či vína.
R. M. Mám rád manuální práci. Těší mě, když 
se podaří zrealizovat nějaký rozumný nápad 
manželky nebo dcer a když pak máme všichni 
radost třeba z nové terasy nebo zákoutí na 
zahradě.  

Roman Matějka
První profesní zkušenosti s finančními služ-
bami získával od roku 1998, kdy pracoval jako 
obchodní zástupce pro ČMSS. V ČSOB se musel 
naučit mnoho nového a platí to dodnes, ať už jde 
o samostudium, školení, či přípravu na prověření 
z aktuálních předpisů a postupů. „Při akviziční čin-
nosti jsem poznal nové lidi a i obchodně neúspěš-
ná setkání měla své plusy. Dosavadní výsledky 
jsou pro mě vždy novou výzvou.“

Jaké další pozice jste zastávali a co vám 
profesně daly? 
P. P. Začínala jsem jako klientská pracovnice, 
pokračovala jako asistentka firemních bankéřů 
a pak firemní bankéřka. Na prvních pozicích 
jsem se naučila provozní systémy banky, jako 
firemní bankéřka jsem se zdokonalila v jednání 
s klienty a řešení jejich složitějších požadavků. 
R. M. Bohatě jsem zúročil všechny znalosti 
z poradenské zóny – od zřizování a vedení 
platebních a spořicích účtů po přehled o plateb-
ním styku a podmínkách pro vydávání a vedení 
platebních karet. 

Co osobně vidíte za souslovím firemní ban-
kovnictví?
P. P. Obecně je to povedený překlad dřívější 
anglické zkratky SME. Pro mě osobně je to parta 
lidí a skupina klientů, s nimiž ráda pracuji. 
R. M. Kompletní obsluhu klientů z podnikatel-
ské sféry s ročním obratem do 300 mil. korun. 

Jaký máte recept na to, aby vám klienti věřili 
a vraceli s k vám?
P. P. Jednám s nimi na rovinu, neslibuji nespl-
nitelné, i když to znamená, že budou v první 
chvíli nespokojení. Při schůzkách vytvářím 
pohodovou a uvolněnou atmosféru a požadavky 
vyřizuji co nejrychleji. 
R. M. Snažím se vše vyřídit včas a podle doho-
dy. Navíc na mě jen málokterý jednatel malé 
společnosti čeká v kravatě a možná i proto spolu 
rychleji najdeme společnou řeč. 

Co se vám na bance líbí a co byste naopak 
změnili?
P. P. S ČSOB jsem celkově spokojena, i když by 
se určitě našlo pár věcí, které by se daly vylepšit. 
R. M. Práce v bance je do určité míry jistota, ale 
má samozřejmě i svá úskalí – třeba množství 
instrukcí, předpisů, postupů a směrnic, které ke 
své práci potřebuji. Rozsáhlá a často se měnící 
předpisová soustava je asi všeobecně nejdisku-
tovanější.

Co byste poradili svým kolegům? 
P. P. Hlavně optimismus, pevné nervy a dobrý 
kolektiv na pobočce. 
R. M. Naslouchejte svým stávajícím i potenciál-
ním klientům. Spokojený klient vás pak jistě rád 
doporučí svým známým.
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Naše věci

Výsledek HR Dne ČSOB?  
Mzdová politika musí být spravedlivá
Revize odměňování každý rok a průběžné srovnávání našich mezd v rámci celého bankovního 
sektoru. To jsou jen některé body, které představenstvo ČSOB schválilo na takzvaném HR Dni – nové 
platformě, kde budou diskuse s vrcholovým vedením banky na HR témata probíhat pravidelně.

 

Umět motivovat a udržet si 
kvalitní zaměstnance je pro 
firmu zásadní, a proto je nutné 
v odměňování více zohledňovat 
skutečný výkon lidí. Právě 

s kvalitou našich lidí totiž stoupá a padá úspěch 
celé ČSOB. Proto se letos poprvé všichni členové 
představenstva společně s kolegy z HR celý 
den zabývali oblastmi lidských zdrojů, které 
považují za klíčové. A výsledky jsou slibné.
„Odměňování bylo stěžejním tématem – jeho 
strategie, základní principy a pravidla se 
zřetelem na výsledky průzkumu spokojenosti,“ 
říká ředitelka lidských zdrojů ČSOB Marcela 
Suchánková a dodává: „Členové představenstva 
se shodli, že férové odměňování je jedním 
z pilířů naší strategie řízení lidských zdrojů.“ 

Odměňování pod drobnohledem
Jedním z nejzásadnějších opatření, která 
z HR Dne vzešla, bylo rozhodnutí, že politiku 
odměňování je potřeba revidovat pravidelně 
každý rok. Při této revizi přitom vždy musíme 
posuzovat interní spravedlnost a také 
srovnávat odměňování s celým bankovním 
sektorem v Česku. Nově v této oblasti vznikne 
Výbor pro odměňování, který bude každý 
měsíc součástí zasedání představenstva. První 
revize by měla proběhnout do konce letošního 
roku, aby nová politika v odměňování mohla 
platit od začátku roku 2017. Pro nastavení 
mzdové politiky je velmi důležité, aby 
stavěla na správném posouzení odměňování 
jednotlivých pozic vůči bankovnímu sektoru 
– a právě proto jí bude předcházet revize 
hodnocení pozic. Půjde především o posouzení 
významu a přínosu pozice v rámci organizace, 
a to z hlediska znalostí a dovedností, řešení 
problémů a odpovědnosti. Proces hodnocení 
všech pozic v bance by měl být dokončen 
v prvním zářijovém týdnu. Srovnání 
s trhem a porovnání interní mzdové hladiny 
odhalí problémové oblasti – např. pozice 
a zaměstnance, které máme placené výrazně 
pod/nad trhem, neodpovídající struktury 
mezd apod. Do konce letošního roku pak 

budou navržena opatření, a to krátkodobá 
(tzv. quick fix) i dlouhodobá, tedy investice 
většího charakteru rozložená do více let.
 
Konkrétní mzdová pravidla
Kromě přístupu k politice odměňování se 
během HR Dne podrobně projednala a dále 
rozšířila pravidla k řízení základních mezd. 
Od počátku letošního roku platí, že základní 
mzdu lze zvýšit maximálně dvakrát ročně, a to 
nejvýše o 30 procent. Toto pravidlo se týká 
každého navýšení mzdy – při změně pozice, 
po zkušební době, při valorizaci nebo z jiného 
důvodu. „Nově jsme tyto možnosti ještě rozšířili 
o pevné termíny pro zvyšování mezd, kromě 
valorizace v květnu lze mzdy měnit k 1. 6. 
nebo 1. 10.,“ říká Marcela Suchánková. Tyto 
termíny se pochopitelně nevztahují na případy 
úpravy platu při změně pozice a po zkušební 
době, které se dělají operativně, když taková 

situace nastane. Další novinkou je i možnost 
zvýšit mzdu po zkušební době maximálně 
o 15 procent. Při přesunu zaměstnance na nižší 
pozici se mzda snižuje, výjimkou je dočasná 
rotace v rámci plánovaného kariérního rozvoje.

V červnu loňského roku jsme spustili 
zajímavý projekt zaměřený na analýzu 
odměňování z hlediska interní spravedlnosti 
a externí konkurenceschopnosti. Více informací 
o tomto projektu a jeho výstupech najdete na 
webu pod záložkou Revize odměňování v sekci 
Odměňování na HR webu. 

 
Trendy ve VUCA světě
Na HR dni se probíraly také trendy v oblasti 
lidských zdrojů, které navazují na tzv. VUCA 
svět. Jde o zkratku čtyř anglických slov (volatile, 
uncertain, complex, ambiguous – nestálý, nejistý, 
složitý a nejasný), která vystihují dnešní svět 
a neustále se měnící prostředí, ve kterém se 
všichni učíme žít a fungovat. Z pohledu HR ČSOB 
se tak práce manažerů se zaměstnanci stává ještě 
důležitější. 

Dalším zásadním HR tématem je flexibilita 
práce, protože klasická firemní hierarchie se 
mění a s ní se proměňují i potřeby a požadavky 
zaměstnanců během jejich života. Flexibilita 
je silné téma i do budoucna, kdy budeme mít 
velmi pravděpodobně více životních fází než 
v současnosti obvykle zmiňované: škola, práce, 
důchod. Naše děti se navíc budou dožívat vyššího 
věku (podle odhadů se můžeme brzy začít 
přibližovat stovce), nebudou dlouhodobě v jednom 
typu zaměstnání a flexibilní možnosti práce budou 
brát jako samozřejmost. 

Na významu bude dále získávat také téma 
diverzity, které si ostatně členové představenstva 
během HR dne vyzkoušeli na vlastní kůži. Mohli 
si otestovat, jaké to je pracovat v postavení 
zaměstnanců různého věku, pohlaví či rodinných 
a životních situací. Na krátkou chvíli se tak mohli 
proměnit například v muže ve věku 55+ nebo třeba 
v matku samoživitelku.

  
Všichni členové 
představenstva se shodli, 
že férové odměňování je 
jedním z pilířů naší strategie 
řízení lidských zdrojů.
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Koníček

Občas si 
stíhačku ještě 
rozjedeme

Martin Kovář byl během studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu docela všestranný, 
možná prý i talentovaný. Věnoval se různým disciplínám, měl rád míčové hry 
i lyžování. Pak do jeho života zasáhla nešťastná náhoda a jeho sportovní kariéra měla 
namále. Sport však v životě našeho ombudsmana zůstal a dokázal to v něm dotáhnout 
hodně vysoko.
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Nejkrásnější plavání
Ze všech areálů, ve kterých 
jsem kdy plaval, je nejkrásnější 
ten v Sydney. Je to sice z ruky, 
ale kdyby měl někdo cestu ko-
lem, určitě si ho nenechte ujít. 
Na druhé straně se mi ale moc 
líbí i padesátka venku v Podolí. 
Krásný funkcionalistický areál 
zasazený do přírody a hlavně 
je to trochu blíž. 

Rybaření
Občas člověk narazí na krásné 
místo náhodou, třeba proto, 
že zabloudí. Já jsem kdysi 
zabloudil do Černovic a našel 
tam nádherně zrekonstruovaný 
hotel Mlýn. Má vlastní rybník 
a ryby, které ulovíte, vám hned 
připraví v restauraci s klapají-
cím mlýnským kolem. Pěkně se 
u toho odpočívá.  

Na kolo
Na projížďky i dlouhé jízdy 
doporučuji Třeboňsko. Nejen-
že je to krásná krajina, navíc 
převážně rovinatá, a proto 
nenáročná, ale hlavně se 
není třeba tolik bát provozu. 
Na kole se tu jezdí odjakživa 
a řidiči s cyklisty tak nějak 
počítají. 

Martinovy tipy na výlet:

V letech 2002 a 2003 zlepšil světové kraulař-
ské maximum celkem desetkrát a osmiletou 
kariéru završil na olympiádě v Aténách třemi 
zlatými. Každá z nich zároveň znamená nový 
světový rekord. 

Na kolo okolo Třeboně
„Vrcholový trénink je řehole. Bazén, posilov-
na, uplavané kilometry, tuny činek, trenažér, 
závody,“ popisuje Martin Kovář důvody, proč 
se rozhodl skončit s aktivním závoděním 
a věnovat se rodině a kariéře. Když ale z vody 
přesedlal na handbike, speciální kolo pohá-
něné ručním převodem, chytla ho závodnická 
nálada ještě jednou. „Jezdil jsem na handbiku 
pár let pro radost, pak jsme si koupil trenažér 

a prostě jsem nevydržel. Kolo mě chytlo a já 
se po šesti letech opět vydal na závody.“ Ani 
v této disciplíně nedělal nic polovičatě. V tré-
ninku najížděl kolem sedmi tisíc kilometrů 
ročně, vyhrál několik evropských pohárů, 
kvalifikoval se i na olympiádu do Londýna 
a na kolo vyráží dodnes. „Teď jezdíme hlavně 

Martin Kovář

 
Rozhodl jsem se dělat co 
nejvíc věcí jako dřív, jako 
by se nic vážného nestalo.

K dyž vám jednoho dne zbude 
k životu vozík a plně funkční 
jenom jedna ruka a pár svalů 
kolem ramen, člověku se uzavře 
cesta k většině oblíbených činnos-

tí a sportovních odvětví. Martina Kováře však 
vážný úraz od sportu neodradil. „Místo nějaké 
nesmyslné rehabilitace a operací v Rusku nebo 
USA jsem se rozhodl cíleně posilovat to, co 
zbylo a věnovat se sportu, který mi umožní 
aktivní pohyb i s omezeným pohybovým apa-
rátem. A dělat co nejvíc věcí jako dřív – jako by 
se nic tak vážného nestalo.“ Dokončil školu, 
nastoupil jako učitel na gymnázium, pak se 
vrátil do Prahy na doktorské studium, našel si 
práci a bydlení a začal trénovat víc. 

Jak doplavat až na olympiádu
„Voda je k handicapu milosrdná, už jen proto, 
že vozík necháte na břehu. Závodní plavání 
ale milosrdné není. Zjistíte, že je všechno 

jinak. Rovnováha, hydrodynamika, fungování 
postižených svalových partií. Jsou to frustru-
jící skutečnosti,“ vzpomíná Martin Kovář na 
začátky aktivního plaveckého tréninku. Měl 
prý to štěstí, že jeho kamarád a spolužák Jan 
Nevrkla se jako špičkový trenér nepostižených 
plavců chtěl zabývat i tréninkem handicapo-
vaných. Během šesti let společně vynalezli 
a odzkoušeli řadu forem, metodik a způsobů 
tréninku a s uplavanými kilometry se časy 
měřených úseků začaly zkracovat. Prvním 
velkým úspěchem byla kvalifikace na olympi-
ádu do Atlanty v roce 1996. Z další olympiády 
v Sydney už si přivezl zlatou medaili ze znaku 
a bronzovou z kraulu a začal lámat rekordy. 

Plavec, cyklista a jeden z nejúspěšnějších 
českých paralympioniků. Českou republiku 
reprezentoval na čtyřech olympijských hrách 
a je držitelem několika světových rekordů. 
Pracoval v klientsky a spotřebitelsky orientova-
ných projektech, byl poradcem ministra práce 
a sociálních věcí a premiéra  pro neziskový 
sektor, sport a privatizaci. Je spoluzakladatelem 
projektu KONTAKT Bb, díky kterému se učí 
fyzicky handicapovaní lidé plavat, spolupracuje 
s Nadací Charty 77 a aktivně působí v nezisko-
vém sektoru. Pracuje jako ombudsman, ochrán-
ce práv klientů v ČSOB.

kolem Třeboně, co se tam pasou ty koně. To 
u toho s klukama hulákáme…“ směje se.

Sportování mají v genech
Když se Martin Kovář ohlíží za svou sportov-
ní kariérou, má být na co hrdý. Na medaile 
z paralympiád, na metodickou řadu, kterou 
spoluvytvářel, sám na sobě testoval a kterou se 
učí plavat stovky handicapovaných lidí. Dnes 
je jeho největším koníčkem rodina. Dá se říct, 
že jeho synové Toník a Jeník po tátovi koníčky 
podědili a volný čas tím pádem Kovářovi tráví 
většinou v přírodě u vody nebo na sportovi-
štích. „Jezdím s rodinou na kole, chodíme 
plavat a chytat ryby a mám vlastně radost, že 
ten starší mi už v kopci ujede nebo mě pře-
chytá u Lužnice,“ říká Martin Kovář a dodává: 
„Vrcholové ambice už moc nemám, nazávodil 
jsem se v životě dost. Když nás ale někdo 
předjede na kole, tak si tu stíhačku rozjedeme 
a tatínek se pak ještě vydá a jde na zteč, když 
synek nestačí.“ 



Ze zahraničí

30  KOMPAS 02/2016

01

Ve Vysokých a Nízkých Tatrách, stejně jako na Malé a Velké Fatře čeští turisté dobře znají každý kámen. Jenže Slovensko 
nejsou jen krásné hory na severu. Země má mnoho rozmanitých podob, které možná překvapí i pamětníky časů, kdy 
Slovensko ještě nebylo v zahraničí.

Neznámé Slovensko

NAVŠTIVTE 
MYJAVSKÉ KOPANICE, 

BANSKOU ŠTIAVNICI 

A DUNAJSKÉ VODNÍ 

MLÝNY



navštivte plovoucí vodní mlýn v Kolárově, 
který je věrnou replikou starých staveb. K této 
ojedinělé technické památce, která dnes už 
nikam nepluje, vede pravděpodobně nejdelší 
krytý most s celodřevěnou konstrukcí v Evro-
pě. Měří 86 metrů. Plovoucí vodní mlýny znali 
už staří Římané, a protože tato část Slovenska 
byla v dávných dobách pod citelným římským 
vlivem, původ staveb lze dobře odvodit. Mlýny 
nesloužily jen k mletí obilí, vodní kolo dodá-
valo pod hladinu kyslík a pomáhalo udržovat 
život na řece.

Brynzové halušky 
se na Slovensku nejí
A co jídlo? Cestovat o hladu není moud-
ré. Čechy překvapí, že Slováci si brynzové 
halušky takřka nedávají, je to pokrm hlavně 
pro turisty. Toto jídlo se připravuje zejména 
na středním Slovensku, kde se v minulosti ve 
velkém chovaly ovce. V tradiční kuchyni na-
příklad západního Slovenska by ale brynzové 
halušky neuspěly. Na západě země jsou až 
do dnešní doby mimořádně oblíbené lokše – 
tenké bramborové placky, které se připravují 
velmi jednoduše jen z brambor, hladké mouky 
a soli. Výtečné jsou jen tak, ale s náplní získají 
nečekaný chuťový rozměr. Pokud si je dáte 
s játry opečenými na cibulce, na brynzové 
halušky už nepomyslíte. V západoslovenské 
vesnici Slovenský Grob si bez lokší nedovedou 
představit proslavené husí a kachní hody, na 
které se pořádají zájezdy zdaleka. 

Na východním Slovensku je zase bezpod-
mínečně nutné ochutnat pirohy, což jsou 
nekynuté knedlíky z brambor, mouky, vajíček 
a soli. Mohou mít různou slanou i sladkou 
náplň: nabízí se zelí, brambory, maso, slanina, 
sýr, ovoce, tvaroh. 

Na samostatnou kapitolu by pak vydalo 
vyprávění o slovenských nápojích, především 
o skvělých vínech, za kterými se vypravte na 
jih Slovenska. Znalcům pak doporučujeme vý-
jimečnou oblast v okolí Zemplínských vrchů, 
kde se prolínají východoslovenské a maďarské 
vinice proslavené sladkými tokajskými víny. 
Dobrou (slovenskou) chuť. 
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Banská Štiavnica je zapsaná 
mezi poklady UNESCO.

Magická Štefánikova mohyla 
na Bradle.

Dřevěné vodní mlýny vytvářejí 
na Dunaji tajemná zákoutí.

Slovenské vinice se mohou 
měřit s nejslavnějšími 
vinařskými regiony světa.
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Myjavská pahorkatina 
mezi snem a realitou
Viděli jste poetický a tajuplný film Zahrada 
od režiséra Martina Šulíka, který zabodoval 
na Českých lvech i na festivalu v Karlových 
Varech? Natáčel se v této neobjevené, ale 
kouzelné části Slovenska. Pro oblast Myjavské 
pahorkatiny, položené na západě země mezi 
Bílými a Malými Karpaty, je typické takzvané 
kopaničářské osídlení. Kopanice tvoří shluk 
několika málo domů rozptýlených 
po kopcích. Velmi romanticky 
působí zejména obydlí usazená 
těsně pod hranicí lesa. Kopanice 
získaly jméno podle toho, že těžce 
přístupná políčka bylo možné 
obdělávat jen kopáním motykou. 
Návštěvník se může toulat krajinou 
a pozorovat život, který už jinde 
patří jen do muzea. Myjavsko je synonymem 
pro lidovou architekturu, stále živé folklorní 
tradice a řemesla a také pro ovocné sady jako 
zdroj proslavené pálenky.

Nejvyšším vrchem Myjavské pahorkatiny je 
Bradlo (543 metrů) s impozantní mohylou, ve 
které je pohřben asi nejvýznamnější slovenský 
politik, spolutvůrce Československa, Milan 
Rastislav Štefánik. Mohyla je dílem slavného 
architekta Dušana Jurkoviče, slavnostně ji ote-
vřeli v roce 1928, devět let po tragické smrti 
Štefánika při pádu malého vojenského letadla, 
kterým se po první světové válce vracel do 
rodné země. 

Banská Štiavnica: 
nejpůvabnější slovenské město
Ani Bratislava, ani Trnava, ani Košice. Zeptejte 
se pěti Slováků a čtyři z nich jako nejhezčí 
slovenské město označí Banskou Štiavnici. 
Slovensko nepatří k zemím, které se mohou 
pyšnit desítkami zachovalých historických 
měst, jako je tomu například u nás. Banská 
Štiavnica, která se v minulosti proslavila 
těžbou rud a zbohatla hlavně na stříbře, se 

ale mimořádně povedla. Hledejte ji uprostřed 
mapy Slovenska. Poloha desetitisícového 
městečka bere dech. Leží v hlubokém údolí, 
kolem dokola ji svírají strmá lesní úbočí. 
Příroda ve spojení s historickými památkami, 
mezi kterými vyniká Starý zámok, vytváří 
neopakovatelné scenérie. Velmi atraktivní 
je i okolí města. Ve Štiavnických vrších se 
nachází soustava vodních nádrží, takzvaných 
tajchů, které v minulosti sloužily k pohonu 
báňských zařízení. Dnes se v některých z nich 
dá koupat, nejznámější je jezero Počúvadlo. 

Vodní mlýny na jihu
Slovensko je v českém povědomí divoká a tro-
chu zvláštní země, do které se jezdí hlavně 
za dobrodružstvím. „Možná letos uvidíme 
i medvěda“ je známé heslo českých výletní-
ků. Na Žitném ostrově, který se nachází na 
jihozápadním Slovensku v povodí Dunaje, sice 
žádného medvěda nepotkáte, ale rozhodně 
si zde poopravíte názor, že nížina je nudná. 
Žitný ostrov je mimochodem největší říční 
ostrov v Evropě. Návštěvníka okouzlí dřevěné 
vodní mlýny a klidná říční ramena s množ-
stvím ryb a vodního ptactva. Nech sa páči, 
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Čtyři z pěti Slováků vám řeknou, 
že jejich nejhezčí město je 
Banská Štiavnica.

03
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Pracuje na odboru Řízení 
prémiového segmentu 
a jako marketingová spe-
cialistka se ve slovenské 
ČSOB zaměřuje na promo-
pojistné produkty nabízené 
v bankovních pobočkách, 
zejména na životní pojištění k hy-
potečním úvěrům nebo pojištění bydlení. Do 
ČSOB nastoupila v roce 2009. „Velmi oceňuji 
nadstandardně přátelskou atmosféru, kdy se 
nám v otevřeném profesionálním duchu daří 
zlepšovat naše produkty i služby a nastavovat 
co nejefektivnější komunikaci vůči klientům.“ 

Eva Priščáková

Naše banka na 
Slovensku – 
pohledem Evy 
Priščákové 

ČSOB uzavírá na 
Slovensku první čtveřici 
bank a kontinuálně 
zvyšuje počet svých 
klientů. Není to 
jednoduché, proto 
banka stávající i nové 
klienty oslovuje 
prostřednictvím nabídky 
nejlepšího poradenství 
a inovativních řešení. 
Například mobilní 
aplikace ČSOB 
SmartBanking získala 
druhé místo v soutěži 
bankovních aplikací za 
rok 2015. Jako finanční 
skupina, která synergicky 
spojuje banku, 
pojišťovnu, stavební 
spořitelnu i leasing, 
je jednou z největších 
a nejsilnějších na 
Slovensku. Situace 
v bankovnictví je však 
teď velmi turbulentní, 
na Slovensku je 
bankovní trh dynamický 
a konkurenční. Aktuálně 
je nutné čelit dopadům 
legislativních změn. 
V relativně krátkém čase 
se tak ČSOB dostala 
s poplatky a sazbami na 
nižší úroveň než v Česku 
či Rakousku.

Tři kolegiální tipy na slovenskou dovolenou

1 Dobšinská ledová jeskyně
Se svým monumentálním zaledněním patří k nejvýznamnějším 
ledovým jeskyním na světě, objem ledu je výjimečný i vzhle-
dem k poměrně nízké nadmořské výšce. Dobšinskou ledovou 
jeskyni najdete v národním parku Slovenský ráj. Na Slovensku 
se nachází více než sedm tisíc známých jeskyní, což je světový 
unikát. Z patnácti turisticky přístupných je šest v seznamu svě-
tového přírodního bohatství. Nacházejí se tady jeskyně ledové 
či kvaplové (krápníkové), fantasticky zbarvená Gombasecká 
jeskyně nebo prazvláštní Ochtinská jeskyně, kde výzdobu 
tvoří minerál aragonit. 

2 Vysoké Tatry
Jak vidět, Vysokým Tatrám se nedá vyhnout v žádném článku 
o slovenských přírodních krásách. Panuje představa, že 
slovenské velehory jsou jen pro trénované turisty, ale není to 
pravda. „Tatry dokážou nabídnout nádherné výlety i pro rodiny 
s dětmi, například Studenovodské vodopády nebo Poprad-
ské pleso, ale i náročnější přechody dolin přes horská sedla 
a horolezecké výstupy na štíty. Každý zdatný turista by měl mít 
ve svém aktivním portfoliu Gerlachovský štít, nejvyšší vrch je 
přece jen jeden. Navíc to ani není tak těžký výstup,“ doporuču-
je Eva Priščáková.

3 Slovenské lázně
Jsou vyhlášené a nejezdí do nich jen lidé se zdravotním pro-
blémem, lázně nabízejí i odpočinkové pobyty. „Za vyzkoušení 
stojí termální prameny v Rajeckých Teplicích, kousek od Malé 
Fatry a Sulovských vrchů,“ doporučuje Eva Priščáková. Největší 
lázeňské město Piešťany je mezinárodně známé svým léčivým 
bahnem a množstvím komfortních léčebných domů a hotelů. 
Trenčianske Teplice zase mají termální sirné prameny a nezapo-
menutelnou atmosféru malého lázeňského městečka. A v okolí 
můžete navštívit trenčianský nebo beckovský hrad.  

1

Marketingová specialistka Eva Priščáková svou rodnou zemi miluje 
a umí dát zasvěcené tipy, jak si dovolenou na Slovensku užít co nejvíce.

3

2
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Fair Play

S Finanční gramotností 
míříme do škol

Finanční gramotnost je pro ČSOB 
zcela zásadní, z pohledu společen-
ského i obchodního. Snažíme se 
v této oblasti stát referencí a získat 
respekt, abychom byli i nadále 

vnímáni jako odpovědná firma.  
 
Vzdělávání je základ 
Strategie Finanční gramotnosti přímo cílí na 
tři hlavní témata. Prvním je finanční vzdě-
lávání, druhým férový přístup k obchodním 
činnostem banky a třetím partnerství s nezis-
kovým sektorem a jeho podpora. V první fázi 
se chceme zaměřit na finanční vzdělávání 
žáků základních a středních škol. Půjde o for-
mu doplňkové výuky finanční gramotnosti, 
v souladu se Standardy finanční gramotnosti 
ministerstva školství. Děti oslovíme ve třech 

Hlavní hráči našeho týmu:
Petr Hutla 
sponzor pilíře Finanční gramotnost
Václav Potůček 
Lídr pilíře Finanční gramotnost
František Klufa 
Lídr Core týmu Finanční gramotnosti
Eva Horucková
SPOC pro Finanční gramotnost v útvaru FIK CSR
Michaela Cíglerová  
SPOC pro ambasadory Finanční gramotnosti
Tomáš Kopecký
projektový manažer a koordinátor

skupinách: žáci prvního stupně ZŠ (3. třída), 
žáci druhého stupně ZŠ (8. třída) a studenti 
SŠ (3. ročník). Podle individuálních požadav-
ků a potřeb jednotlivých škol budeme nabízet 
i možnost doplnění informací a rozšíření 
vzdělání také pro učitele. 

Sekundárně se v rámci Finanční gramot-
nosti plánujeme zaměřit také na seniory 
a následně i na komunity.

Jak jsme daleko?
Absolvovali jsme několik jednání s konkrétní-
mi školami, Národním ústavem pro vzdě-
lávání i MŠMT. Získali jsme velmi pozitivní 
ohlasy a potvrdili jsme si správnost zaměření 
projektu včetně možností jeho budoucího 
rozvoje. Oslovili jsme naše kolegy a manažery 
z celé ČSOB skupiny s cílem získat co nejvíce 

V minulém vydání Kompasu jsme vám představili čtyři hlavní 
pilíře naší strategie  společenské odpovědnosti. Dnes se detailně 
zaměříme na jeden z nich – na Finanční gramotnost. Konkrétně 
se podíváme na chystaný projekt vzdělávání žáků a studentů 
základních a středních škol. 

Přidejte se 
Zapojení zaměstnanců ČSOB do aktivit 
kolem finanční gramotnosti je pro nás 

opravdu důležité. I proto je součástí 
Finanční gramotnosti návrh, abyste na 
pomoc v rámci projektu mohli čerpat 

výhody Dobrovolnického dne, a to i po 
jednotlivých hodinách. 

kvalifikovaných ambasadorů a lektorů. Na 
intranetu vznikla mikrosite s kompletními 
informacemi k projektu, připravili jsme struk-
turu školicích materiálů, a proběhly dokonce 
už i první přednášky v základní škole v praž-
ských Radlicích a v Hradci Králové. V průběhu 
června jsme jednali s dalšími školami a zahájili 
jsme pedagogickou přípravu a interní školení 
přihlášených kolegů – ambasadorů finanční 
gramotnosti podle ČSOB. A po prázdninách už 
se naplno rozjedeme do škol učit děti a mlá-
dež, jak zacházet s penězi. 
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TEXT: KRISTÝNA BUCHLOVSKÁ

Na vážno

Dluhy a exekuce 

Kam se mohu 
obrátit?
Finanční arbitr ČR: 
www.finarbitr.cz

Poradna při finanční tísni: 
www.financnitisen.cz

Asociace občanských poraden: 
www.obcanskeporadny.cz

Dluhový labyrint: 
www.dluhovylabyrint.cz

Samostatný odbor ochrany spotřebitele ČNB: 
www.cnb.cz/cs/spotrebitel

zdroj: www.financnivzdelavani.cz

Získat půjčku je dnes skoro stejně snadné jako jít do obchodu pro rohlíky. Existuje 
mnoho bankovních a nebankovních institucí, jejichž reklamy na nás denně útočí. 
A i když jsme zaměstnanci banky, i nám se může lehce stát, že se necháme 
nalákat na nízký úrok, odpuštění splátek či úvěr bez dalších poplatků. Získat 
peníze je snadné, stejně jako se kvůli půjčce dostat do problémů. 

Dvakrát počítejte, 
jednou podepisujte 
Pokud uvažujeme o půjčce, měli bychom 
nejdřív zhodnotit naši finanční situaci, srovnat 
si příjmy a výdaje a odpovědět si na následu-
jící otázky: Potřebuji to? Kolik mohu splácet 
a jak dlouho? Mohu si tvořit finanční rezervu, 
kdyby se stalo něco nečekaného? 

Se zhodnocením finanční situace nám 
mohou pomoci i v občanských poradnách. 
„Lidé by se měli na občanskou poradnu obrátit 
tehdy, když si sami neví rady,“ říká Hynek Kal-
voda z Asociace občanských poraden. „Často 
se setkáváme s komplexními problémy, vedle 
finančních potíží řešíme i problémy v práci, 
s bydlením či v rodině.“ Kromě toho nám od-
borník poradí i s vhodným typem úvěru, nebo 
s ním můžeme zkonzultovat nabídku. Úrok 
totiž zdaleka není vše. Při sjednávání úvěru 
musíme brát v potaz i další s ním spojené ná-
klady – RPSN, poplatek za vyřízení, poskytnutí 
či za správu úvěru. Tyto poplatky mohou být 
uvedeny ve smlouvě, ale nemusíme na ně být 
přímo upozorněni, proto je nutné si smlouvu 
pročíst a na případné nejasnosti se zeptat. Po 
podpisu smlouvy už může být pozdě. 

Zadluženost:  
problém dnešní doby
Snadným získáváním půjček jsme získali 
pocit, že úvěr může vyřešit každý problém. 
Rozbije se pračka? Zítra dovezou novou a splá-
cet budeme jen pár stovek měsíčně. Novému 
autu by to v garáži také slušelo. A na dovolené 
u moře si odpočineme víc než na chatě. Že 
na ni nemáme? Nevadí, půjčíme si. Půjčka 
střídá půjčku a dostáváme se do začarovaného 
kruhu. Ve chvíli, kdy už na splátky nemáme, 
není dobrý nápad vzít si další úvěr, ze kterého 
chceme dluhy zaplatit. Každá situace má řeše-
ní, jen je potřeba jednat včas a před problémy 

neutíkat. Domluva s věřitelem je klíčovým 
bodem. „Dlužník by měl začít komunikovat 
s věřiteli co nejdřív, vysvětlit jim svoji situ-
aci a navrhnout řešení,“ doporučuje Hynek 
Kalvoda. Řešení je mnoho: odložení splátek, 
prodloužení doby splácení, snížení splátky 
či konsolidace úvěrů do jednoho. Pokud se 
změní naše životní situace, například přijdeme 
o příjem, není vhodné čekat na jednání s věři-
telem až po prvních nezaplacených splátkách. 
Mnohdy ale lidé nepřijdou včas, ani za pět 
minut dvanáct, ale až deset minut po dvanácté. 
Pamatujme, že nesplacený úvěr, exekuce či 
osobní bankrot jsou záležitosti dlouhodobého 
charakteru. Jako pracovníci banky víme lépe 
než kdo jiný, co vše se může stát, protože mno-
ho z nás denně pomáhá klientům řešit jejich 
finance. Přesto i my musíme jednat obezřetně, 
jak vyplývá i z našeho Etického kodexu. Pokud 
se sami dostaneme do potíží, oporou jsou naši 
HR Business partneři, kteří poskytnou radu či 
pomoc. Tu nabízí i občanské poradny. „Dluhy 
jsou nejčastější oblast problémů,“ doplňuje 
Hynek Kalvoda. 

Kam až to 
může zajít? 
Nejběžnějším následkem nesplácení je exeku-
ce. Od chvíle, kdy obdržíme vyrozumění o za-
hájení exekuce, nesmíme nakládat s majetkem 
a proti rozhodnutí se nelze odvolat. Pokud do 
30 dní uhradíme vymáhaný nárok včetně ná-
kladů, exekuce zanikne. Exekutor se primár-
ně zaměří na finanční prostředky na našich 
účtech nebo provede srážky ze mzdy, případně 
zahájí prodej movitého a nemovitého majetku. 
Důležité je mít na paměti, že exekutor za námi 
nepřijde ze své vlastní vůle, ale na základě 
soudního rozhodnutí, jehož návrh k soudu 
předkládá věřitel. Proto nás včasná dohoda 
s věřitelem může ochránit. 
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DESATERO 

ZODPOVĚDNÉHO 
ZADLUŽOVÁNÍ:

1. NEPŮJČUJI SI NA 
ZBYTEČNOSTI 

2. NEPŘEPLÁCÍM ŽIVOTNOST 
KOUPENÉHO ZBOŽÍ/SLUŽBY

3. NERISKUJI BANKROT 

4. NEDŮVĚŘUJI VŠEM 

5. NEJSEM UNÁHLENÝ 

6. NEPOROVNÁVÁM 
POUZE ÚROKY 

7. NEPODEPISUJI NEZNÁMÉ 

8. NEMYSLÍM JEN NA 
SOUČASNOST 

9. NEPŮJČUJI SI NA PŮJČKU 

10. NEVĚŘÍM NA ZÁZRAKY
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With summer holidays just around the corner it is useful to practise conversation 
skills. On a vacation abroad we often talk to foreigners about where we are 
from, where we have been and what we have seen, and about our plans. What 
is the best place for such conversations? Of course – a bar at the beach! 
Especially when you have a glass of well chilled beer or a tasty long drink in front 
of you.

CZ 
Petr: Excuse me, is it the Barcelona Cathedral on the 

postcard you are holding?

Joanna: Yes, it is.

Petr: Have you been there?

Joanna: Yes, we went there yesterday.

Petr: And how was it? I would like to go, too, but I’m 

afraid it will be very crowded.

Joanna: Well, there was quite a lot of people there, but 

it was still OK. And the church is really beautiful. I love 

gothic architecture and I must say I really enjoyed it.

Petr: That sounds good, I think I’ll go tomorrow then. 

By the way, I’m Petr.

Joanna: I’m Joanna. Nice to meet you.

Petr: Nice to meet you, too. Well, I think I’ll let you finish 

your postcard and go for a swim. I’ll see you around.

Joanna: Bye, and enjoy the trip.

Petr: Thank you, bye.

EN  
Petr: Promiňte, je to katedrála v Barceloně na té 

pohlednici, kterou držíte?

Joanna: Ano, je.

Petr: A už jste tam byla?

Joanna: Ano, byli jsme tam včera.

Petr: A jaké to bylo? Chtěl bych si tam taky zajet, ale 

mám strach, že tam bude hrozně narváno.

Joanna: No, bylo tam docela dost lidí, ale ještě se 

to dalo zvládnout. A ten kostel je opravdu nádherný. 

Mám ráda gotickou architekturu a musím říct, že 

jsem si to vážně užila.

Petr: To zní dobře, myslím, že tedy zítra vyrazím. 

Mimochodem, já jsem Petr.

Joanna: Já jsem Joanna. Těší mě.

Petr: Taky mě těší. No, nechám vás dopsat ten po-

hled a asi si půjdu zaplavat. Tak se ještě uvidíme.

Joanna: Nashle a užijte si výlet.

Petr: Díky, nashledanou.

Slovníček
just around the corner – za rohem, za chvilku
foreigner – cizinec
chilled – vychlazený
tasty – chutný
crowded – přeplněný, nacpaný
go for a swim – jít si zaplavat
trip – výlet, cesta
to be sea sick – mít mořskou nemoc
part – část
pitcher – džbán

Bar english
Fill each gap with the correct word. A) parts B) pitcher C) get D) call E) part F) tap 

Buying beer by the (1)________ is cheaper than buying it by the glass. What kind of beer do you have on 

(2)________? (= on draught) When the bartender says “Last (3)________!”, it means that it’s the last chan-

ce for customers to order drinks before the bar closes. This drink is two (4)________ orange juice and one 

(5)________ vodka. What can I (6)________ you? (= What would you like to drink?)

Correct answers: 1B, 2F, 3D, 4A, 5E, 6C.

Speaker’s 
corner 

Nová jazyková rubrika vás v každém 
čísle Kompasu seznámí s jednou 

oblastí konverzace 
v angličtině. Náhodné setkání 

s kolegou nebo klientem 
cizincem vás tak už  

rozhodně nezaskočí. 

Beach bar conversation

Dialogue

 
Just because your voice reaches 
halfway around the world doesn’t 
mean you are wiser than when it 
reached only to the end of the bar.
— Edward R. Murrow (1908–1965)

American broadcast journalist

Where are you from?
I’m from the Czech Republic.

Is it your first time (here)?
I was here ten years ago, but it was very 

different then.

How long are you staying?
Only ten days, I have to go back to work.

Are you afraid of flying?
No, I’m not, I actually love flying, but 

I always get sea sick on a ferry.

Do you think Thailand is 
a good holiday destination?
I believe it is. A friend went there 

last year and said that it was 

absolutely fantastic.

Have you ever been to 
Malta?
No, I haven’t, but I would like 

to go there next year.

Common questions
and responses about
travelling SHOT 

PANÁK 

MUG 
PŮLLITR

JUG, 
PITCHER

DŽBÁN



Naše benefity 
jsou vysoce nad 

běžným standardem
Je sousedův trávník opravdu zelenější? Analýza Sodexo 2015 detailně zkoumala 

výhody, které svým zaměstnancům nabízejí jednotlivé firmy v bankovním 
a finančním sektoru. Ze srovnání s ostatními společnostmi na trhu vyšla ČSOB 

velmi dobře.

Dobré zprávy

PŘEHLED 
BENEFITŮ

→ Penzijní připojištění: 
až 3 % roční základní mzdy, 
což je na trhu vcelku běžné. 
 
→ Životní pojištění: 
až 600 korun od 
zaměstnavatele, pokud 
přispíváte stejnou částkou. 
 

 Cafeteria: ročně získává 
každý zaměstnanec ČSOB 
8 100 Kč. 
 
→ Slevy na produkty 
společnosti: výhodné účty, 
hypotéky atd. v rámci celé 
skupiny ČSOB. 
 

 Jídelna/stravenky: 
zaplatíte 23 Kč a dostanete 
stravenku v hodnotě 80 Kč. 
 

 Zimní a letní bankovní 
hry: zaměstnanecká 
spoluúčast 1 000 Kč, vše 
ostatní hradí ČSOB. 
 
→ Dovolená: nad zákonný 
rámec u nás máte pět 
volných dní navíc. 
 
→ Sick days: tři dny v roce 
můžete čerpat zdravotní 
volno bez udání důvodu. 
 

 Příspěvek dlouhodobě 
nemocným: až 800 Kč/den, 
spolu s nemocenskou 80 % 
mzdy. 
 

 Náhrady mzdy: 
za přesčasy, víkendy, 
pohotovosti atd. nad rámec 
zákonných požadavků.

Jídlo
Zvýhodněné stravování nabízí 59 % společností, nejčastěji jde o stravenky v hodnotě 
80 Kč s příspěvkem 44 Kč (55% účast zaměstnavatele je maximum dané zákonem). 
V ČSOB dostáváte navíc 19 Kč ze Zaměstnaneckého fondu.

Sport
Jen 19 % společností z bankovního sektoru přispívá svým zaměstnancům na sportovní 
aktivity. V ČSOB dotujeme dvakrát ročně vaši účast na bankovních hrách a využívat 
můžete i příspěvky na startovné v běžeckých a jiných závodech.

Zdraví
V případě dlouhodobé nemoci poskytuje svým zaměstnancům příspěvky pouhých 
12 % firem! V ČSOB dorovnáváme dlouhodobě nemocným příjem tak, aby celková 
částka společně s nemocenskou dávkou dosáhla na 80 % průměrné základní mzdy.

 ČSOB je NAD tržním průměrem      

→ ČSOB je V tržním průměru


