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6 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK  

Společnost MONETA Money Bank byla založena už v roce 1990, tehdy působila pod 

názvem Agrobanka. V roce 1997 vstupuje na český trh společnost General Electric. Její 

oddělení GE Capital Bank odkupuje část Agrobanky Praha a přebírá její pobočkovou síť. 

V roce 2005 prošla společnost kompletní změnou vizualizace značky a společnost GE Capital 

Bank se změnila v GE Money Bank. O 11 let později, tedy v roce 2016, vstupuje česká 

GE Money Bank na burzu a postupně se stává ryze českou společností MONETA Money 

Bank. V roce 2017 také došlo ke kompletnímu oddělení společnosti od skupiny GE Capital 

a MONETA se tak z dceřiné společnosti GE Capital mohla stát zcela samostatnou společností 

(Kariera Moneta, Výroční zpráva 2017). 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

V současné době se jedná o českou skupinu MONETA, která se skládá z mateřské 

společnosti MONETA Money Bank, a.s. a dceřiných společností MONETA Auto, s.r.o., 

MONETA Leasing, s.r.o., MONETA Leasing Services, s.r.o. a Inkasní Expertní Servis s.r.o. 

Banka a MONETA Auto sídlí v Praze, centrum sdílených služeb se nachází v Ostravě, v Brně 

sídlí MONETA Leasing. 

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 511 000 000 plně splacených kmenových akcií. 

Každá akcie má jmenovitou hodnotu 1Kč za kus. A žádná z akcií není ve vlastnictví Banky 

ani jejích dceřiných společností. 

Důraz na vysokou úroveň servisu a inovace přinesl v loňském roce (2017) bance řadu 

prestižních ocenění. MONETA Money Bank získala v analýze kreditní kvality bank 

Důvěryhodná Banka ocenění Gold, což je nejvyšší možný stupeň ocenění v tomto projektu. 

Běžný účet Tom a Smart Banka získaly Cenu Finparády 2017. Smart Banka též vyhrála první 

místo v soutěži Mobilní aplikace roku 2017 a v soutěži WebTop100 byla hodnocena jako 

druhé nejlepší mobilní řešení roku. V kategorii podnikatelských úvěrů získala V soutěži Zlatá 

koruna 2017 ocenění Bronzová koruna, tj. 3. místo. V roce 2018 byla opět kladně hodnocena 

Obrázek 1: Historický vývoj společnosti 
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mobilní aplikace Smart Banka, která zvítězila v online hlasování veřejnosti a zasloužila si 

ocenění Bankovní inovátor 2018. V hlasování odborné poroty v rámci projektu Nejlepší 

banka 2018 obsadila Moneta třetí místo (Moneta – o nás – uznání za dobře odvedenou práci, 

Nejbanka, Finparáda – Nejlepší finanční produkt 2017, Zlatá koruna 2017). 

 

Autorovi bakalářské práce byly pro vypracování praktické části poskytnuty interní 

materiály společnosti MONETA Money Bank, a.s. a materiály finančního 

zprostředkovatele Radima Zavřela, tudíž všechny informace plynou z těchto zdrojů, 

není-li uvedeno jinak. 

 

6.1  Marketing společnosti 

Marketing banky je součástí marketingu služeb, platí pro něj tedy rozšířený marketingový 

mix. Patří sem produkt, cena, distribuce, propagace, lidé a procesy. Efekt jeho úspěšnosti je 

obtížně měřitelný. Přesto oddělení marketingu je nedílnou součástí společnosti. A vedení 

banky se domnívá, že velká část nově příchozích klientů je právě důsledkem úspěšné 

reklamní kampaně. Jak si lze povšimnout v následujících popisech jednotlivých kampaní, 

každá reklamní kampaň cílí na jinou skupinu zákazníků. 

Zhruba v polovině roku 2016 spustila Moneta největší reklamní kampaň s názvem 

„Měníme jen jméno“. Cílem bylo informovat stávající i nové klienty o změně názvu 

společnosti. Stejně jako v předchozích kampaních i zde bude nadále vystupovat mrzutý 

kocour Tomio. Tentokrát se k němu přidá zvěrolékař, kterého představuje Jiří Bartoška známý 

svou rolí veterináře z filmu Teorie tygra. Jiří Bartoška se jako veterinář postupně objevoval 

v reklamních spotech až do konce roku 2017. Tyto reklamy propagovaly express půjčky jak 

pro fyzické osoby, tak i podnikatele. V období vánoc 2016 spustila společnost reklamní 

kampaň, ve které vystupují zvířecí představitelé z předchozích spotů. Tato kampaň měla za cíl 

popřát klientům pohodové vánoce a tím propagovat dobré jméno společnosti jako celku. 

Na počátku roku 2018 představila společnost novou reklamní kampaň se sloganem 

„Nejlepší čas je teď“. Tento slogan má zdůraznit spolehlivost a flexibilitu banky, která se 

rychle a efektivně snaží vyjít vstříc svým klientům. Stejně jako v předchozí kampani i zde 

bude vystupovat kocour Tomio, který dle společnosti reprezentuje bezprostřední pohled na 

svět a život v přítomném okamžiku. Právě proto byl pro tuto mediální kampaň vybrán kocour, 

který má potencionálním klientům poradit, jak si ulehčit život. Následovala krátkodobá 
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kampaň „Express půjčka pro živnostníky“. V průběhu roku se pak společnost více zaměřila na 

téma svatby, které rozvinula hned v několika televizních spotech, od únosu nevěsty, přes útěk 

kocoura ze svatby až po házení kytice. Na rozdíl od předchozí kampaně, která cílila na 

zájemce o úvěr, tyto měly za cíl podpořit zájem potencionálních klientů o běžný účet Tom. 

Začátkem roku 2019 byla představena reklama cílená na živnostníky, žadatele o úvěr. 

Přestože na konci 31 vteřinového spotu je zmíněna možnost sjednání úvěru na pobočce, po 

většinu reklamy je zdůrazňována možnost sjednání online. V průběhu března byla spuštěna 

kampaň na „Express půjčku s historicky nejnižším úrokem 3,9%“. Na rozdíl od předchozí 

reklamy cílené na živnostníky se společnost opět vrací k motivu kocoura Tomia. 

Společnost využívá ke své propagaci televizních reklam, audio spotů v rádiu, emailing, 

reklamu na sociálních sítích, reklamní bannery, PPC reklama a mnoho dalších.  V současné 

době vedení marketingu společnosti klade velký důraz na online bankovnictví. Z tohoto 

důvodu dochází k rušení poboček a růstu online žádostí o půjčku. Ovšem jak je vysvětleno 

v následujících kapitolách, online žádost o úvěr není vždy nejvhodnější řešení. Dále se 

upouští od tištěné reklamy a tištěných propagačních materiálů.  

6.2  Vývoj počtu poskytovaných úvěrů 

Za posledních několik let rostl počet poskytovaných úvěrů jak komerčním klientům, tak 

i klientům z řad spotřebitelů (retailový segment). Avšak z grafu je patrné, že jejich poměr 

zůstává vyrovnaný. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací 

  

Obrázek 2: Graf popisující poměr počtu úvěrů 
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Spotřebitelé si nejvíce půjčují na svoji osobní spotřebu (typicky financování vybavení 

domácnosti, pořízení automobilu). Spotřebitelské úvěry se v letech 2015-2018 pohybovali 

v rozmezí 55% - 59%. Zajištění vlastního bydlení se na celkovém počtu poskytovaných úvěrů 

na konci roku 2018 podílelo 42%, což odpovídá 31 506 milionům Kč. A právě hypotéky 

v roce 2018 zaznamenaly největší nárůst. Růstovou tendenci hypoték můžeme sledovat již od 

3. čtvrtletí 2016, kdy společnost poskytla hypotéky v celkovém objemu 15 324 milionů Kč. 

Pokud bude následující rostoucí trend hypoték pokračovat a zájem o spotřebitelské úvěry 

bude nadále klesat, dojde k rovnováze mezi spotřebitelskými a hypotečními úvěry v průběhu 

1. poloviny roku 2019. Z následujícího grafu vyplývá, že v 2. čtvrtletí 2019 by měl být 

poskytnut stejný objem spotřebitelských úvěrů a hypoték. Tento proces ovšem může být 

narušen změnou ekonomického prostředí trhu (např. změnou podmínek pro poskytnutí úvěrů 

prostřednictvím nařízení ČNB, změna ekonomické rovnováhy v důsledku změny politické 

situace a další změny makroekonomického prostředí). 

  

Obrázek 4: Graf popisují stávající situaci hypotečních a spotřebitelských úvěrů a predikci vývoje 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů 
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Co se týče úvěrů poskytovaných komerčním klientům, jejich počet neustále roste, avšak 

oproti retailovému segmentu se mění jejich struktura. Zatímco neustále roste počet 

poskytovaných investičních úvěrů, za poslední 4 roky se jedná o nárůst 9,8 % (největší podíl 

tvořili ve 3. čtvrtletí 2018 a to 56,25 %), úvěry a leasingy na financování vozidel zaznamenaly 

pokles o 5,4%. Oproti občanským úvěrům, poskytování nezajištěných podnikatelských úvěrů 

a kontokorentu od počátku roku 2017 roste. Dle interních informací společnosti ovšem nejde 

o razantní nárůst v počtu poskytovaných úvěrů tohoto typu, spíše se jedná o nárůst objemu 

poskytovaných finančních prostředků. Na počátku roku 2017 se jednalo o částku 

1 867  milionů  Kč, na konci minulého roku se tato částka blížila k 4 500 milionům Kč.  

 

Obrázek 6: Graf popisující procentuální objem poskytnutých úvěrů v komerčním segmentu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací 
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Procentuální objemu poskytovaných úvěrů je dlouhodobě vyrovnaný, přesto následující 

graf zdůrazňuje rozdíl mezi počtem nově poskytnutých úvěrů v jednotlivých segmentech. 

Zatímco na počátku roku 2016 převažoval zájem o úvěry u komerčních klientů, na konci 

4. čtvrtletí 2018 byla situace zcela opačná. Na základě porovnání těchto grafů lze 

předpokládat, že klienti komerčního segmentu žádají o úvěry vyšších částek než klienti 

retailového segmentu. Na druhou stranu je ale možné, že tento rozdíl je částečně dorovnáván 

i refinancováním stávajících úvěrů u obou segmentů. Tuto informaci bohužel odmítla 

společnost poskytnout. 

 

Obrázek 7: Počet nových úvěrových obchodů 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací 
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