
NA CESTĚ K UDRŽITELNÉ  
BUDOUCNOSTI
Zpráva Hello bank!  
o odpovědném přístupu
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O násVítejte

VÍTEJTE!

OBSAH

Těší nás, že se potkáváme právě na stránkách naší Zprávy  
o odpovědném přístupu za rok 2020, která tímto slaví  
svůj premiérový ročník vydání. Věříme, že zde najdete vše,  
co vás o přístupu Hello bank! a našem jednání v oblasti  
udržitelného rozvoje zajímá.

Milníky 2020

My a udržitelnost

Pilíře a KPIs Vize 2021
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BRUNO LEROUX
CEO Hello bank!

Head of Sustainability ECE Marketing  
& Engagement Director

Chief Sustainability 
Officer

GABRIELA 
PITHARTOVÁ

Vážené dámy a pánové,

s velkým potěšením vás zdravím ze stránek „Zprávy Hello 
bank! o odpovědném přístupu 2020“, kterou startujeme náš 
reporting o naplňování závazků v oblasti udržitelnosti 
a společenské odpovědnosti (CSR). Od teď tedy každý rok – 
ať víte, co je u nás nového. 

Svět přináší stále nové výzvy a my jsme připraveni na ně 
reagovat. V oblasti CSR a udržitelného rozvoje se posouvá-
me mílovými kroky kupředu i díky celosvětové strategie naší 
mateřské společnosti BNP Paribas, ale zejména i díky anga-
žovanosti a zapálení našich zaměstnanců. V  Hello bank! vždy 
hledáme taková řešení, která budou fungovat v rámci specifik 
našeho lokálního trhu, a i proto jsme vytvořili tento report. 

Stojíme ale na začátku nové etapy naplňování klíčových uka-
zatelů na naší pouti za udržitelnou budoucností. Věřím, že 
i materiál, na jehož stránkách se nyní setkáváme, nám v tom 
pomůže. A brzy dosáhneme toho, čemu věříme a k čemu 
jsme se zavázali – nízké uhlíkové stopy a spotřeby v našem 
podnikání; stejně jako celospolečenské osvěty a dostupného 
financování udržitelné spotřeby našich klientů.

Milí příznivci udržitelnosti,

naše Zpráva o odpovědném přístupu 2020 je na světě. Mé 
velké díky proto patří všem kolegům, kteří se na položení 
základů tohoto reportu, jeho obsahovém naplnění i grafic-
kém zpracování podíleli. 

A je to další milník v naší strategii udržitelného financování. 
Ačkoli má u nás pomoc druhým a podpora aktivního život-
ního stylu tradici přes 20 let, doposud jsme o této činnosti 
veřejnost uceleně neinformovali. Možná i proto, že ji vnímá-
me jako zcela přirozenou součást našeho podnikání. Téma 
udržitelné budoucnosti dává aktivitám Hello bank! další 
rozměr a dotýká se řady oblastí našeho fungování. A to, jak 
se nám daří pomáhat, ale také jak přispíváme k udržitelnější 
budoucnosti, za pozornost už jistě stojí.

Uvědomuji si, že se v naší „zprávě“ ohlížíme za specifickým 
rokem, který je v našem případě i výchozím z pohledu re-
portovaných hodnot. Pandemie COVID-19 část našich plánů 
zbrzdila, jiné urychlila a ovlivnila právě i hodnoty některých 
indikátorů. Nicméně i tak nám přišlo správné její vydání ne-
odkládat a vše nastavit nejlépe, jak jen to umíme. A věřím, že 
se nám to povedlo (i když se máme stále co učit).

Přeji vám příjemné listování následujícími stránkami!
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Děkuji všem za podporu na této cestě a především 
pak našim zaměstnancům i obchodním partnerům, 
že v tom jsou s námi.



Úvodem nám dovolte, abychom se představili. 
Naše kořeny sahají k finanční skupině BNP Pari-
bas, která je jedničkou na evropském bankovním 
trhu i významným mezinárodním hráčem. A ještě 
blíže máme k BNP Paribas Personal Finance.  
Ta se v rámci Skupiny zaměřuje na financování 
každodenní spotřeby klientů a je bankou, která 
na českém trhu působí právě pod obchodní 
značkou Hello bank!

PÁR SLOV O NÁS  
Ve světě

O BNP Paribas globálně 

zemí a teritorií

zaměstnanců

mld. EUR zisk v roce 2020

milionů klientů

Hello  
půjčka

Hello  
kredit

Hello  
účet

Hello  
spoření

Hello  
nákupy
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celosvětově na českém trhu



V České republice se historie Hello bank! píše  
od roku 2017, kdy navázala na více jak 20 letou 
tradici a zkušenosti se zdejším trhem značky 
Cetelem, pod kterou zde BNP Paribas Personal 
Finance až do té doby působila. 

Změnu obchodní značky zároveň doprovázelo 
rozšíření služeb zejména o depozitní produkty  
a technologie digitálního bankovnictví.

Jsme bankou pro všechny běžné spotřebitele, 
kteří chtějí chytře nakupovat, realizovat své  
plány a zároveň ukládat své úspory. 

Věříme, že méně je více, a proto je naše nabídka 
produktů jednoduchá a přehledná stejně jako 
jejich parametry. 

To, co klientům přinášíme, děláme opravdu 
poctivě a se snahou o co nejlepší zákaznickou 
zkušenost. Řadu věcí s námi přitom vyřeší  
bez jediného papíru a kroku na pobočku,  
ale i tam je samozřejmě rádi přivítáme. 

PÁR SLOV O NÁS  
V České republice O Hello bank!

zaměstnanců

prodejních míst (vč. e-shopů), kde jsou  
klientům služby Hello bank! také nablízku

kontaktních míst v České republice

klientů využívajících naše služby

O
 N

Á
S



Výborná zákaznická zkušenost je základním staveb-
ním kamenem úspěchu. Proto dbáme na to, aby zá-
žitek, který zákazníkovi zprostředkujeme, byl vždy 
pozitivní a klienti se k nám rádi vraceli. Důraz na 
zákaznickou zkušenost vychází přímo z DNA, která 
je zakořeněna hluboko v naší společnosti.

Abychom dosáhli vysoké zákaznické spokojenosti, 
nebojíme se klientů pravidelně ptát na to, co je trá-
pí anebo v čem bychom se měli zlepšit. Zajímá nás 
konstruktivní kritika i pochvala. Klientů se ptáme  
v různých okamžicích zákaznické cesty. 

Zpětnou vazbu našich klientů vyhodnocujeme, dále 
s ní pracujeme a sdílíme ji napříč celou společnos-
tí. Jedině tak se můžeme něčemu novému přiučit, 
zlepšit se a udržitelně růst.

V Hello bank! víme, že transparentní dialog  
je důležitý pro správný rozvoj našich produktů  
a služeb. Proto vznikla zákaznická komunitní plat-
forma Hello spolu, která je pro naše klienty cen-
trem zákaznické zkušenosti a zároveň diskuzním 
fórem. Mohou zde sdílet své zážitky s Hello bank!, 
ptát se na cokoli je zajímá a proniknout hlouběji do 
světa Hello bank!   

ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOST

klientů by doporučilo značku 
Hello bank! na základě své 
zkušenosti s pořízením 
osobní půjčky

klientů by doporučilo značku 
Hello bank! na základě své 
zkušenosti s využitím 
splátkového nákupu

klientů by doporučilo značku 
Hello bank! na základě své 
zkušenosti s pořízením 
spořicího účtu

klientů by doporučilo značku 
Hello bank! na základě své 
zkušenosti se zákaznickým 
servisem

odpovědí a zpětných vazeb 
našich klientů nám ukázalo, 

 jak si vedeme
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NA CESTĚ K UDRŽITELNOSTI 
Globální vize a Manifest udržitelnosti

Ambice skupiny BNP Paribas

BNP Paribas je součástí proměn dnešního světa  
a záleží jí na společné budoucnosti. Proto chce k těm-
to výzvám aktivně přispívat a tomu přizpůsobila i svůj 
obchodní model. Tak, aby byla stále profitabilní a při-
tom svým byznysem přispívala k pozitivním změnám. 
A aby se v budoucnu stala leaderem v udržitelném 
financování. 

Své vize formalizovala do prohlášení „Company pur-
pose“, které je výsledkem práce BNP Paribas Executive 
Committee a vychází z dokumentů, které vznikly ve 
spolupráci se zaměstnanci: Shared convictions, Code  
of Conduct a Engagement Manifesto. To vše v souladu  
s SDGs - Cíli udržitelného rozvoje dle OSN, které BNP 
Paribas vždy zohledňuje. Stejně jako se všechny její 
entity zavazují k dodržování Principles for Responsible 
Banking a Principles for Responsible Investment.

BNP Paribas si definovala 5 klíčových oblastí,  
ke kterým směřují všechny její závazky a aktivity:

• Energetická transformace a klimatické otázky 
• Přírodní bohatství a biodiverzita
• Udržitelné úspory, investice a financování
• Cirkulární ekonomika
• Začlenění sociálně a finančně nejzranitelnějších 

Více o jednotlivých politikách zde.

 

Manifest udržitelnosti BNPP Personal Finance

BNP Paribas Personal Finance coby entita skupiny  
BNP Paribas zaměřená na financování spotřebitel-
ských záměrů věří, že právě spotřeba stojí v jádru 
současných výzev a může být cestou k jejich řešení.  

Jako evropská jednička na trhu spotřebitelských úvěrů 
si proto klade za cíl zpřístupnit co nejvíce domácnos-
tem řešení úspornějšího bydlení, vybavení a mobility. 
Jejich nabídka – jak dostupnost, tak  cenová atraktivi-
ta, bude nastavená tak, aby se tato řešení stala jasnou 
volbou, za kterou spotřebitelé utratí své peníze. A budou 
to řešení, která se v delším horizontu odrazí v udržitel-
nější spotřebě. To vše ruku v ruce s osvětou a zvyšová-
ním finanční i digitální gramotnosti celé společnosti. 

Tyto cíle shrnuje https://www.hellobank.cz/o-nas.

Ten zahrnuje 3 klíčové pilíře nejen strategie udržitel-
nosti BNP Paribas Personal Finance, ale i vize udržitel-
ného rozvoje její „prodloužené ruky“ v České republice, 
kterou je Hello bank! 

Základem tedy je: 

• Jít příkladem jako firma a zaměstnavatel
• Měnit obchodní nabídky a provozní modely
•  Dosáhnout pozitivních změn i za hranicemi podnikání 
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https://group.bnpparibas/en/group/our-company-purpose
https://group.bnpparibas/en/group/our-company-purpose
https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_shared_convictions.pdf
https://group.bnpparibas/uploads/file/codeofconduct_en_11_01_2018_40p.pdf
https://group.bnpparibas/uploads/file/codeofconduct_en_11_01_2018_40p.pdf
https://group.bnpparibas/uploads/file/manifeste_25_01_2018_en_lien_02.pdf
https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-a-leader-in-sustainable-finance


CÍLE BNPP PERSONAL  
FINANCE JAKO ZÁKLAD

PĚT SDGs HELLO BANK!  
JAKO LOKÁLNÍ ROZMĚR

SYNERGIE DO NAŠICH  
PILÍŘŮ UDRŽITELNOSTI

— 
 

JÍT PŘÍKLADEM  
JAKO FIRMA  
A ZAMĚSTNAVATEL

—  

DOSÁHNOUT POZITIVNÍCH  
ZMĚN I ZA HRANICEMI  
NAŠEHO PODNIKÁNÍ

—  

ZMĚNIT NAŠE OBCHODNÍ  
I PROVOZNÍ MODELY  
A NABÍDKY

Konec 
chudoby Konec 

hladu

Zdraví 
a kvalitní 

život

Kvalitní 
vzdělání

Rovnost 
mužů 
a žen

Pitná 
voda, 

kanaliza-
ce

Dostupné 
a čisté 
energie

Důstojná 
práce 

a ekonom. 
růst

Průmysl, 
inovace 
a infra-

struktura

Méně 
nerovností

Udržitelná 
města 
a obce

Odpo-
vědná 
výroba 
a spo-
třeba

Klinická 
opatření

Život 
ve vodě

Život 
na souši

Mír, spra-
vedlnost 
a silné 

instituce

Partner-
ství ke 
splnění 

cílů
PILÍŘ 1

Spokojení  
zaměstnanci  

a zodpovědná  
firma

PILÍŘ 2
Dostupné  

a udržitelné  
financování

PILÍŘ 3
Pomáháme,  

podporujeme,  
rozvíjíme

NA CESTĚ K UDRŽITELNOSTI 
Od globálních cílů k lokální strategii Hello bank!
V Hello bank! jsme v naší strategii odpovědného přístupu a udržitelného rozvoje propojili obě roviny - globální 
ambici definovanou Manifestem udržitelnosti BNP Paribas Personal Finance a náš lokální pohled. Ten se opírá 
o naše dlouholeté aktivity na poli společenské odpovědnosti (CSR) a 5 prioritních SDGs Hello bank!, které ze  
17 Cílů udržitelného rozvoje dle OSN nejlépe korespondují s naší filozofií a přístupem k udržitelné budoucnosti.

Jak jsme tedy postupovali krok po kroku?
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UDRŽITELNOST  
OČIMA HELLO BANK! 

Tři pilíře - to je náš pevný základ. A také  
výsledek cesty ke strategii udržitelnosti  
a odpovědného přístupu Hello bank! na 
českém trhu. Propojením globálních vizí  
a lokálních priorit zastřešených 5 klíčový-
mi SDGs Hello bank! jsme si dali jasný cíl, 
za kterým jdeme. 

Naším závazkem je být bankou přinášející 
českým zákazníkům jednoduchá řešení 
financování udržitelné spotřeby, bydlení 
a mobility. Stejně tak chceme naplňovat 
očekávání našich zaměstnanců a přispívat 
ke kvalitnějšímu životu české společnosti, 
i k osvětě udržitelného chování nás 
všech.

Hlavní oblasti 
na cestě k cíli

Naplnění vizí  
a prioritních SDGs

•  Rovné příležitosti pro muže  
a ženy

• Rozmanitost v týmech
• Flexibilita práce
• Nižší spotřeba energií a vody
• Nulová uhlíková stopa

• Dostupné služby pro všechny
•  Udržitelné financování spotře-

by, bydlení a mobility
• Digitalizace a automatizace
• Podpora start-up projektů 

• Pomoc znevýhodněným
•  Podpora aktivního životního  

stylu
• Finanční a digitální gramotnost
• Rozvoj chytrých nápadů a řešení
• Firemní dobrovolnictví 

Jdeme příkladem 
jako společnost  
i zaměstnavatel

Měníme naše ob-
chodní i provozní 
modely a nabídky

Chceme dosáhnout 
pozitivních změn 
za hranicemi naše-
ho podnikání

Zdraví a kvalitní život

Kvalitní vzdělání

Rovnost mužů a žen

Důstojná práce a ekonom. růst

 Odpovědná výroba a spotřeba

Zdraví a kvalitní život

Kvalitní vzdělání

Důstojná práce a ekonom. růst

 Odpovědná výroba a spotřeba

3

3

4

4

8

8

5

12

12

PILÍŘ 1
Spokojení  

zaměstnanci  
a zodpovědná  

firma

PILÍŘ 2
Dostupné  

a udržitelné  
financování

PILÍŘ 3
Pomáháme,  

podporujeme,  
rozvíjíme
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BRUNO LEROUX
CEO Hello bank!

Leader strategie udržitelnosti  
pro CEE region

FRANÇOIS PIROU
Chief Operating Officer

Sponzor pilíře 1:
Spokojení zaměstnanci

a zodpovědná firma

TOMÁŠ SIEGLER
Strategic & Product  

Development Director 
Sponzor pilíře 2:

Dostupné a udržitelné
financování

GABRIELA PITHARTOVÁ
Marketing & Engagement  

Director
Sponzor pilíře 3:

Pomáháme, podporujeme,
rozvíjíme

ZAMĚSTNANCI
HELLO BANK!
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Udržitelnost v Hello bank! není v rukách jen něko-
lika manažerů nebo oddělení. Je to záležitost všech 
našich zaměstnanců, kteří se podílejí na vytváření 
a naplňování akčních plánů. A zástupci jednotlivých 
oddělení se potom průběžně scházejí, aby informo-
vali ostatní o konkrétních krocích a společně aby 
pak koordinovali své aktivity. 

ŘÍZENÍ UDRŽITELNOSTI 
V HELLO BANK!



MILNÍKY
2020
OHLÉDNUTÍ  
ZA NEJVÝRAZNĚJŠÍMI  
UDÁLOSTMI 
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CO MÁME ZA SEBOU

Rok 2020 se nesl ve znamení pandemie 
COVID-19. Ta nás na poli udržitelnosti sice 
zbrzdila v mnoha plánovaných akcích, na dru-
hou stranu urychlila chystané změny v ob-
lasti práce z domova a využívání moderních 
technologií pro online setkávání namísto řady 
služebních cest.
 
Prakticky ze dne na den jsme zavedli home-office 
pro většinu zaměstnanců, a to včetně opatření  
a technického zajištění práce na dálku kolegyň  
a kolegů z provozních týmů. Díky tomu jsme byli 
stále schopní klientům poskytovat 100% péči  
a řešit i odklady jejich úvěrových splátek.

Omezení postihla hlavně projekty založené na 
osobních setkáních. Ať šlo o tréninky sportovní 
komunity Hello kolo & běh, cesty našich bankéřů 
za žáky v projektu finanční gramotnosti Bankéři 
do škol anebo aktivity v rámci firemního dobro-
volnictví. I tak se ale vůbec první dobrovolnická 
akce našich zaměstnanců vloni uskutečnila.

Povedla se i řada dalších věcí – prohloubení 
spolupráce s Asociací společenské odpověd-
nosti podporou Cen SDGs, spuštění Hello EKO 
půjčky v pilotním provozu anebo další 
pokrok kupředu v zavádění „zelených“ 
norem a certifikací.  
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Více digitalizace, více ušetře-
ného papíru a lesů

863 kg papíru se nám v loňském 
roce podařilo ušetřit jen díky tomu, 
že jsme 70 000 klientských uvítacích 
dopisů nahradili e-maily. Digitalizace 
pokračuje i v dalších dokumentech 
a procesech tak, aby každý rok byly 
úspory ještě větší. 

Stvrzení naší filozofie podpi-
sem Charty diverzity

V říjnu jsme se zařadili mezi signatáře 
Evropské charty diverzity. A tím jsme 
jen stvrdili to, že rovné příležitosti 
v naší firmě pro každého bez rozdílu, 
vzájemný respekt a oceňování talentu 
jednotlivce bereme jako samozřej-
most.

  

Místo pro interní zlepšováky 
#hellozměna

V roce 2020 jsme odstartovali interní 
program #hellozměna, který je ote-
vřený všem zaměstnancům a jejich 
nápadům, jak udělat Hello bank! ještě 
lepší. A následně se na implementaci 
této změny také osobně podílet. 

Plus 14 000 stromků - větší 
radost se nadechnout

Uplynulé Vánoce jsme našim obchod-
ním partnerům  věnovali opravdu 
velký dárek - výsadbu 14 000 strom-
ků v Čechách a na Moravě. To vše díky 
podpoře projektu Nadace dřevo pro 
život - Darujme stromek lesu, kterého 
tak za přispění Hello bank! bude vy-
sazeno přes 2 hektary. 

POVEDLO SE NÁM
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Chceme, aby práce u nás nebyla jen rutinou. Mít kam 
růst, rozvíjet se, i na co se těšit – to je náš směr.

Víme, že vše je hlavně o (našich) lidech. O tom, abychom 
byli kolegy na jedné lodi a mnohdy také přáteli, které 
spojují i nepracovní zážitky. Proto zaměstnancům 
přinášíme možnosti, jak poznat více své schopnosti, 
ale i ostatní kolegy. Vytváříme podmínky, které po-
třebují, ať už jde třeba o častější práci z domova nebo 
zkrácení úvazku. A kromě duševní kondice myslíme 
i na tu fyzickou, kdy se je snažíme motivovat k pohybu.  

Spravedlivé pracovní prostředí a rovné příležitosti  
bez ohledu na pohlaví, národní nebo etnický původ, 
orientaci, náboženství. To je u nás samozřejmostí. Stejně 
jako férové ohodnocení a otevřenost vůči všem názorům, 
které nás mohou obohatit. O co naopak my nechceme 
obohacovat okolní svět, je uhlíková stopa z našeho 
podnikání a zbytečná spotřeba energií i vody. Být ekolo-
gicky i ekonomicky zodpovědnou firmou je naší prioritou. 

K srdci si bereme i slova Nelsona Mandely, že „Vzdělání 
je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět“.  
Síla vzdělanosti našich zaměstnanců i celé společnosti  
má dnes nebývalý význam v boji proti desinformacím, 
manipulaci a potlačování lidských práv. A je základem 
pro inovace a prosperitu. Takový „nástroj“ chceme  
jednoznačně posilovat interně i v rámci edukačních  
programů pro veřejnost. 

NA CO SE ZAMĚŘUJEME 
A PROČ?

Hlavní oblasti 
na cestě k cíli

Naplnění vizí  
a prioritních SDGs

•  Rovné příležitosti pro muže  
a ženy

• Rozmanitost v týmech
• Flexibilita práce
• Nižší spotřeba energií a vody
• Nulová uhlíková stopa

Jdeme příkladem 
jako společnost  
i zaměstnavatel

Zdraví a kvalitní život

Kvalitní vzdělání

Rovnost mužů a žen

Důstojná práce a ekonom. růst

 Odpovědná výroba a spotřeba
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VZDĚLANÍ ZAMĚSTNANCI  
A SPOLEČNOST

Jako zaměstnavatel podporujeme  
jak odbornost našich zaměstnanců, 
tak jim umožňujeme poznávat i jiné 
oblasti jejich zájmu. Naši interní ško-
litelé se kolegům snaží co nejpečlivěji 
předat firemní know-how. Externí lektoři 
je potom rozvíjejí v jejich dovednostech, 
silných stránkách a pracují i na těch 
slabších. Díky online vzdělávací platfor-
mě se navíc kolegové mohou vzdělávat 
kdekoli, kdykoli a ve všem, co je zajímá. 
A své poznatky pak sdílí s ostatními. 
Naší ambicí pro další rok je i úspěšný 
start Hello Academy – interního vzdě-
lávacího programu pro zaměstnance  
v oblasti udržitelnosti, digitalizace  
a nových způsobů práce.

A jako banka se cítíme být spoluod-
povědní za finanční gramotnost čes-
ké společnosti. Ta je stále více pro-
pojená i s povědomím o digitálním 
světě (nejen financí). Proto se Hello 
bank! v uplynulém roce již posedmé 
zapojila do projektu Bankéři do škol 
pod záštitou České bankovní asociace. 
Ta vzdělává žáky základních a studenty 
středních škol v oblasti finanční gra-
motnosti i kyberbezpečnosti. 

Rok 2020 byl bohužel poznamenán 
restrikcemi kvůli pandemické krizi  
a svou přednášku tak zvládl jediný člen 
managementu. Další roky věříme, že 
budou ve znamení možného návratu 
k hojné osobní účasti našich bankéřů 
ve školách, startu vlastního projektu  
na podporu finanční gramotnosti 
socioekonomicky nejslabších skupin,  
stejně jako navázání spolupráce  
s dalšími projekty v oblasti edukace. 

Online vzdělávání − roční  
průměr na zaměstnance 2,5 hod. 12 hod.

Celkové vzdělávání − roční 
průměr na zaměstnance 17,6 hod. 40 hod.

Finanční edukace −  
šíření osvěty našimi bankéři 
souhrnně

3 hod. 70 hod.
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ROZMANITÁ SPOLEČNOST

Pestrost v týmech považujeme za jasnou věc,  
a diverzitu na pracovišti se proto snažíme stále 
podporovat. Věříme, že naše otevřená a přátel-
ská firemní kultura má pozitivní dopad na naše 
výsledky i inovační prostředí.
 
Vloni Hello bank! posílila svůj dlouhodobý zá-
vazek být spravedlivým a inkluzivním zaměst-
navatelem podpisem Evropské charty diverzity. 
Přidala se tím k zaměstnavatelům budujícím svou 
firemní kulturu na respektu a ocenění talentu jed-
notlivců. Stejně jako zavádí pravidla řízení 
lidských zdrojů zdůrazňující rozmanitost.  
 
Jsme v tom všichni.
V České republice nás pracuje přes 500 a těší 
nás, když lidé na palubě Hello bank! najdou napl-
nění po řadu let. A své zkušenosti pak předávají 
dále a vytváří inspirativní prostředí.
 
Důležitost diverzity jsme se rozhodli podpořit 
účastní na volejbalovém turnaji SDGs Beach 
Volleyball Cup pořádaného Asociací společenské 
odpovědnosti. Náš tým bojoval za pátý SDG cíl, 
který patří Rovnosti mužů a žen. 

Naším dlouhodobým cílem je udržení poměru 
mužů a žen ve společnosti i na manažerských 
pozicích v rovnováze.

„
Přijde mi, že v Hello bank! cíl 

rovných příležitostí naplňujeme, 
a to nejen počty zastoupených 

žen mezi zaměstnanci obecně, ale 
i ve vedení. Pracovní příležitosti 

dáváme všem bez ohledu na 
orientaci, mateřství či jiné aspekty. 
Najdou se jedinci (vždy a všude), a to 

i z vlastní zkušenosti, kteří 
záměrně neposlouchají pracovní 
názory a náhled na určité věci
ze strany ženy, anebo i naopak. 

Pozitivní ale je, že vnímání lidí se
v této oblasti stále formuje a stejně 

jako v Hello bank! se stává naší 
přirozenou součástí. 

„
      

Bára Šimková, kapitánka týmu
ve volejbalovém turnaji a šéfka 

týmu zákaznické péče

Poměr žen  
a mužů v celé 
firmě

54 % 46 %

Poměr žen 
a mužů na 
manažerských 
pozicích

30 % 70 %

Poměr žen  
a mužů  
v boardu

35 % 65 %

Rozmanitost je pro nás naprosto přirozená a vní-
máme ji jako samozřejmost. Proto si chceme udržet 
zdravý rozum a na pracovní pozice se nedívat přes 
kvóty. Hlavní roli hrají dovednosti a zkušenosti.
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VYVÁŽENÁ PRÁCE A OSOBNÍ ŽIVOT

„
Když jsem začala pracovat ve 

společnosti (tehdy ještě Cetelem), 
neměla jsem ani manžela :-) ani 
děti, a tak jsem zcela přirozeně 

nastoupila na plný úvazek.
Po návratu z rodičovské dovolené 
jsem měla jasno, že chci i na dále 

trávit dost času s dětmi.
Byla jsem ráda, že mi zaměstna-

vatel vyšel vstříc a můžu pracovat 
na zkrácený úvazek 5 hodin denně. 

Zbývající volný čas věnuji jak 
dětem, tak i mojí milované fran-

couzštině, kterou učím v jazykové 
škole, a v neposlední řadě  

i dálkovému studiu.

 „
      

Lenka Zimmelová, máma 2 dětí  
pečující o náš Facebook profil

Podíl práce  
z domova 48 % 50 %

Podíl zaměstnanců  
se zkráceným úvazkem 12 % 20 %
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Priority v životě se mohou změnit. Našim  
zaměstnancům proto nabízíme možnosti, jak  
si nastavit lepší rovnováhu mezi pracovním  
a soukromým životem. Ať jde o více práce  
z domova nebo o zkrácené úvazky. Pozor-
nost věnujeme i maminkám na rodičovské 
dovolené, které mají chuť se občas zapojit 
do pracovních aktivit. Přístup je ale samo-
zřejmě individuální a vždy záleží jak na okol-
nostech, tak na náplni práce, kterou u nás mají 
kolegové a kolegyně na starosti. Oboustranná 
spokojenost je přitom hlavním cílem. 

Náš přístup k zajištění rovnováhy mezi pra-
covním a soukromým životem výrazně ovliv-
nila pandemie COVID-19. Takřka ze dne na 
den jsme museli zajistit fungování našich 
zaměstnanců z jejich domovů. Během pár dní 
jsme dokázali nastavit domácí kancelář 80 % 
zaměstnanců, kteří mohli okamžitě pracovat  
v bezpečí svého domova a zároveň se postarat 
o svou rodinu. I po uvolnění opatření využívalo 
téměř 40 % zaměstnanců možnosti pracovat 
z domova, a tak jsme všem našim zaměstnan-
cům v 2. polovině roku nabídli možnost práce 
na home office pravidelně 2x týdně.



ZDRAVÍ A AKTIVNÍ  
ŽIVOTNÍ STYL

Řadu let se věnujeme programům 
podporujících aktivní životní styl nejen 
jako kompenzaci sedavého zaměstnání. 
Příkladem je také interní komuni-
ta Hello kolo & běh nabízející za-
městnancům možnost pravidelných 
běžeckých tréninků v okolí našich 
poboček. Zahrnuje také workshopy 
s profesionálními trenéry a našimi 
sportovními ambasadory – vodním 
slalomářem Jirkou Prskavcem a han-
dicapovaným triatlonistou Honzou 
Tománkem. Své výkony – běžecké, 
cyklistické, běžkařské a další, zazna-
menáváme v aplikaci STRAVA, kde je 
naše komunita registrovaná.

Naši zaměstnanci se mohou účastnit 
i řady běžeckých závodů. Vrcholem 
sezóny bývá O2 Pražská štafeta na 
4x5km, na kterou našim běžcům hra-
díme startovné. V roce 2020 však byla 
realizace závodů ovlivněna pandemií  
a většina z nich se nekonala.

Zrušené závody jsme si vynahradi-
li jinými sportovními aktivitami – 
třeba iniciativou Do práce na kole, 
kterou pravidelně spojujeme s Hello 
Výzvou. Smyslem Výzvy je „rozpohy-

bovat“ co nejvíce zaměstnanců a
v průběhu měsíce, kdy Do práce
na kole probíhá, posbírat maximum 
kilometrů. Ty pak vynásobíme dvěma a 
vznikne finanční částka, kterou věnuje-
me vybrané charitativní organizaci.

Naším cílem je dlouhodobý rozvoj 
sportovních komunit v Hello bank!, 
edukace a motivace k pohybu.

Počet kilometrů  
strávených pohybem 37 451 50 000

Zvládneme do čtyř let nasportovat ročně  
o 12 500 kilometrů více?

„
Být součástí komunity Hello kolo & běh je pro mě jako 

aktivní fanynku velká radost i motivace. Není nad to zved-
nout „zadek“ během pracovního dne a zaběhat si, pročistit 
si hlavu a s novou energií se vrátit k práci. Obdivuji ostatní 
kolegyně a kolegy, jak téměř denně jedou na kole či běhají 
svou oblíbenou trasu! Je super, že přidat se do komunity 
může každý bez ohledu na výkonnost. V roce 2020 nás

ve společných akcích zbrzdila pandemie. O to více si vážím 
všech sdílených výkonů v aplikaci STRAVA a společných 

virtuálních závodů, do kterých jsme se letos za Hello bank!  
pustili např. Do práce na kole nebo Běh pro paměť národa. 

Těším se na další společné aktivity a „staré“ i nové tváře  
v komunitě :-).„

Tereza Dohnalová,  
nadšená běžkyně  

a motor našich komunitních
platforem   

PI
LÍ

Ř
E 

A
 K

PI
s

REALITA CÍL



V udržitelném přístupu musíme začít nejprve sami  
u sebe. Proto jsme v roce 2019 odstartovali zaměst-
naneckou EKO kampaň a vzali to z gruntu – učili se, jak 
správně třídit nebo jak nakládat s digitálním odpadem, 
jak neplýtvat elektřinou a vodou, ploggovali jsme (spojili 
běh s úklidem odpadků), sázeli stromy, ale také vyměnili 
plastové kelímky v automatech za klasické hrnky. Dále 
pokračujeme formou interních výzev a workshopů, pro-
tože stále je v čem se zdokonalovat.

Díky našemu úsilí jsme získali osvědčení od projektu  
Zelená firma. Spolupracujeme i s projektem Remobil, 
který se zaměřuje na sběr starých telefonů, jejich  
ekologickou demontáž a další využití. 

Do roku 2025 chceme, aby 50 % našich firemních vozů 
jezdilo na alternativní pohon a aby 100 % spotřebo-
vané energie bylo zelené. Už nyní produkujeme dárkové 
předměty s mírou a výrobou šetrnější k přírodě. A pře-
cházíme také na používání recyklovaného papíru.  
Samozřejmostí je 100% ekologické třídění veškerých  
IT zařízení. 

V roce 2020 činila naše uhlíková stopa  
1,1 tuny CO2 v přepočtu na jednoho  
zaměstnance.

Jen pro představu − průměrná roční uhlíková  
stopa jednoho Čecha je 11,6 tun CO2. 

SPOLEČNĚ ZA VLASTNÍ NIŽŠÍ 
SPOTŘEBOU A ODPADY

Spotřeba elektřiny 563 668 kWh 420 000 kWh

Spotřeba vody 3 602 m3 3 000 m3

Spotřeba papíru 6,2 tuny 5 tun

Třídění odpadu 60 % vytříděno 85 % vytříděno

Emise C02 574 tun 430 tun

Cesty  
služebními vozy 1 186 116 km 600 000 km
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PILÍŘ 2
DOSTUPNÉ A UDRŽITELNÉ  
FINANCOVÁNÍ 
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Chceme, aby naše produkty a služby po-
máhaly měnit spotřebitelské zvyky našich 
klientů směrem k větší udržitelnosti. A aby 
pro ně byly vždy jasnou volbou. 

Kromě naší vlastní odpovědnosti za nižší 
spotřebu přírodních zdrojů a zachování pří-
rodního dědictví pro další generace bychom 
k tomu samému rádi motivovali i naše klienty. 
A to tím, jaké produkty jim nabízíme a k čemu 
jim tímto otevíráme cestu. Tato vize stojí za 
našimi finančními službami pro udržitelné 
bydlení, každodenní běžnou spotřebu a více 
ekologickou mobilitu.   

Chceme, aby byla spotřeba udržitelná,  
a proto je pro nás velkým tématem také 
digitalizace a automatizace. Bankovní služby 
jsou obecně náročné na množství dat a doku-
mentů, které zpracováváme a sdílíme s klienty. 
Hledáme proto cesty, jak se vyhnout spotřebě 
papíru, i jak co nejvíce dokumentů a informací 
klientům zpřístupnit elektronicky, především 
skrze internetové a mobilní bankovnictví. Jsou 
to také automatizované interní procesy, které 
šetří přírodu, ale i práci našich kolegů.  
Ti se potom místo rutinních úkonů mohou 
věnovat práci s větší přidanou hodnotou  
a tím rozvíjet sebe i chytřejší řešení pro  
naše klienty. 

NA CO SE ZAMĚŘUJEME 
A PROČ?

Hlavní oblasti 
na cestě k cíli

Naplnění vizí  
a prioritních SDGs

• Dostupné služby pro všechny
•  Udržitelné financování spotře-

by, bydlení a mobility
• Digitalizace a automatizace
• Podpora start-up projektů 

Měníme naše ob-
chodní i provozní 
modely a nabídky

Důstojná práce a ekonom. růst

 Odpovědná výroba a spotřeba
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PILÍŘ 2
Dostupné  
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financování
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PRODUKTY  
PRO UDRŽITELNOST

Hello EKO půjčka je první vlaštovkou Hello bank! 
na poli financování udržitelnějšího bydlení, která 
má v naší nabídce své místo od prosince 2020.   
A snaha je jasná – zpřístupnit úspornější a více 
ekologické bydlení více českým domácnostem. 
Klíčem k tomu jsou výhodnější finanční parame-
try, ale hlavně poradenství, které klientům naši 
bankéři poskytují. 

Právě byrokracie je v podmínkách českého trhu 
velkou překážkou ve využívání státních dotací  
Nová zelená úsporám a Dešťovka. Hello EKO půjčka, 
kterou klienti mohou využít pro financování jaké-
hokoli projektu zahrnutého do těchto programů, 
chce tohoto administrativního „strašáka“ zahnat  
a ukázat, že to jde – snadno a dlouhodobě efektiv-
ně pro rodinné finance i okolní svět.
 
Až rok 2021 přinese první čísla zájmu o toto  
řešení. Jedno je jisté ale už teď – naše další plány 
v této oblasti to nezastaví a brzy doplní ekologic-
kou půjčku další produkty. Zejména v nich vidíme 
přímý nástroj, který jako banka držíme ve svých 
rukou a kterým můžeme přispívat měnit spotřebi-
telské chování – směrem ke kvalitnějšímu životu, 
který ale tolik nezatíží svět. 

Udržitelně  
financováno

0 %
start pilotního  
projektu udržitel-
ného bydlení

15 %
portfolia klientů bude 
financovat energeticky 
šetrnější produkt PI
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Udržitelné financování v roce 2020 odstartovalo v pilotním 
projektu, a tak přinášíme pouze základní ukazatel. Až vydání za rok 
2021 přinese naše cíle ve větším detailu dle produktů v portfoliu.
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DIGITALIZACE JAKO  
VELKÝ POMOCNÍK 

Internetové bankovnictví a mobilní 
aplikace se stávají hlavním komuni-
kačním nástrojem s našimi klienty. 
A rozvíjíme je tak, aby zde klienti 
snadno našli vše, co potřebují – od 
přehledu svých financí, přes do-
kumenty až po možnost sjednat 
si nové produkty. V loňském roce 
jsme jim umožnili stáhnout si 
výpisy ze svých účtů přímo v pro-
středí aplikace, převádět peníze 
mezi Hello bank! vlastními účty 
bez dvoufaktorového ověření nebo 
snadné a rychlé obnovení hesla 
pomocí biometrie. Všechna vylep-
šení mají jasný cíl - rozšířit počet 
klientů aktivně využívajících  aplika-
ci a opustit tradiční formy  
komunikace, třeba tu papírovou.
 
Na pokroku pracujeme i v našich 
procesech. Třeba většina našich  
obchodních partnerů, kde klienti 
využívají možnosti nákupů na splát-
ky, umožňují podepsat veškerou 
smluvní dokumentaci elektronicky. 
Vloni se také podařilo digitalizovat 
dopis s předpisem splátek, a tím 
ušetřit další kilogramy papíru.

Jen díky digitalizaci dokumentace  
a procesů jsme v roce 2020 ušetřili 
863 kg ročně spotřebovaného 
papíru. Do roku 2025 je naší ambicí 
přesáhnout 1 tunu.

A chytré technologie pomáhají  
i našim kolegům. Roboti za ně udě-
lají rutinní práci – třeba kopírovaní 
velkého množství dat mezi soubory. 
Zaměstnanci se pak mohou soustředit 
na činnosti s vysokou přidanou hod-
notou, která je dlouhodobě naplňuje.

Podíl klientů 
využívající  inter-
netové či mobilní 
bankovnictví 

69 %  98 %

Podíl digitálních 
výpisů 89 % 95 %

Podíl celkové digi-
tální komunikace 
s klienty

81 % 94 %

Podíl elektronicky 
podepsaných smluv 78 % 96 %

Počet automatizo-
vaných procesů 5 55
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CHYTRÉ NÁPADY  
PRO BUDOUCNOST

Víme, že na všechno sami stačit nemůžeme.  
Rádi se proto inspirujeme a spolupracujeme 
s těmi, kteří to umí lépe než my. Například 
se start-up projekty, které podporujeme 
adopcí jejich produktů a aktivní spoluprací 
při jejich inovaci.

V loňském roce jsme spojili síly s českými 
start-upy SatisMeter a C4S (pomáhají nám 
měřit zákaznickou zkušenost), Geneea 
Analytics (zpracovává velké množství textu 
do jednoduché podoby a my díky tomu lépe 
zachytíme sentiment nebo klíčová slova)  
a Dayswaps (ulehčuje nám plánování směn 
operativních týmů).

Jsme také partnerem soutěže Startup 
World Cup & Summit a jejího evropského 
finále. Tam ti nejlepší získají finanční odměnu 
a vstupenku do světového finále v USA.

Dobré nápady na zlepšení našich procesů, 
produktů nebo pracovního prostředí sbí-
ráme i mezi našimi zaměstnanci. Program 
#hellozměna umožňuje všem zaměst-
nancům sdělit svůj podnět ke zlepšení 
a aktivně se zapojit do realizace změny. 
Programem #hellozměna se snažíme  
rozvíjet podnikatelského ducha uvnitř  
banky a vytvářet inovační prostředí.
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„
DAYSWAPS vytvořili software 

ulehčující práci s plánováním směn.  
A nám díky tomu plánování směn  
našich bankéřů, které jsme dělali  

v Excelu, výrazně usnadnili. 

Když přišla možnost začít pilotovat tento 
software, byli jsme nadšení a společně  
s DAYSWAPS jsme ho rozvíjeli tam, kde 

jsme ho jako Hello bank! potřebovali mít. 

Aplikace dnes dává bankéřům perfektní 
přehled o jejich směnách, přestávkách 
i dnech volna. Manažerům šetří čas, 
umožňuje jim lehce organizovat své 

týmy, variabilně plánovat i exportovat 
reporting. Jsme za takového pomocníka 
vděční a doufáme, že se ho podaří rozší-

řit i do ostatních provozních týmů.

 „
      

Jakub Hrda, manažer našich  
„bankéřských“ týmů Počet aplikovaných 

start-up řešení 4 8

REALITA CÍL



PILÍŘ 3
POMÁHÁME,  
PODPORUJEME, ROZVÍJÍME 
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Chceme přispívat ke kvalitnějšímu  
životu české společnosti, jejímu rozvoji  
i lepšímu přístupu k informacím v oblasti 
financí a moderních technologií.

Udržitelná budoucnost pro nás totiž není 
jen o úsporných řešeních, nižší spotřebě, 
digitalizaci nebo o chytrých nápadech.  
Je to i o společnosti, ve které žijeme. 
Proto dlouhodobě přispíváme ke zkvalit-
ňování života druhých, zejména sociálně 
či zdravotně znevýhodněných. A jsou to 
i celospolečensky užitečné projekty, při 
kterých stojíme a které mohou obohatit 
nás všechny – ať třeba v rovině finanční 
či digitální gramotnosti, nebo v motivaci 
k aktivnímu životnímu stylu. 

A protože nechceme jen stát opodál  
a pasivně přihlížet, má u nás své místo 
i firemní dobrovolnictví. To je sice ještě 
v úplných plenkách, ale o to dynamičtěji 
věříme, že se bude rozvíjet. Samozřejmě 
za podpory našich zaměstnanců. 

NA CO SE  
ZAMĚŘUJEME  
A PROČ?

Hlavní oblasti 
na cestě k cíli

Naplnění vizí  
a prioritních SDGs

• Pomoc znevýhodněným
•  Podpora aktivního životního  

stylu
• Finanční a digitální gramotnost
• Rozvoj chytrých nápadů a řešení
• Firemní dobrovolnictví 

Chceme dosáhnout 
pozitivních změn 
za hranicemi naše-
ho podnikání

Zdraví a kvalitní život

Kvalitní vzdělání

3

4

PILÍŘ 3
Pomáháme,  

podporujeme,  
rozvíjíme
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POMOC DRUHÝM

I sebemenší projekt nás zajímá. Myslíme hlavně 
na potřebné a podporujeme dětské a seniorské 
domovy, dobročinné spolky i nadace, stejně jako 
individuální životní příběhy. Podílíme se také 
na projektu Wannado pomáhá, který jsme v roce 
2012 pomohli založit a který plní sportovní sny 
zdravotně nebo sociálně znevýhodněným dětem.

V loňském roce jsme se opět zapojili do světové 
charitativní výzvy Giving Tuesday. A pořádáme  
i svou vlastní - tradiční zaměstnanecké charitativní 
snídaně Pečeme s Hello bank! Z výtěžku jsme  
podpořili například požáry sužovanou Austrálii.

Rádi se spojujeme také s inovativními projekty,  
které pomáhají v běžném životě. Tak, jako třeba  
aplikace Cash Reader, která nabízí nevidomým 
způsob, jak rychle a pohodlně přes mobilní telefon 
zjistit hodnotu bankovek. A dlouhodobě fandíme  
i bikesharingu Rekola, který i za naší podpory  
v době pandemie nabízel volné jízdy.

Pomáháme nejen finančně, ale také aktivitou 
našich zaměstnanců. V rámci programu Hello 
dobrovolnictví jsme zavedli 2 placené dny, ve  
kterých se kolegové mohou věnovat prospěšné  
činnosti. A těm, kteří by váhali, kde pomoci, usnad-
ní rozhodování a výběr portál zapojimse.cz v rámci 
našeho nového partnerství s organizací Byznys pro 
společnost.

Podíl investic do 
charity na zisku 1,9 % 2,5 %

Celkový čas 
věnovaný 
dobrovolnictví

256 hod. 2 500 hod.
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Do práce na kole, kde navíc 
každý kilometr pomáhá

Během Evropského týdne udržitelného 
rozvoje a navazujícího týdne mobi-
lity jsme byli již tradičně partnerem 
výzvy Do práce na kole. Abychom naše 
zaměstnance motivovali ještě k lepším 
výkonům, počítali jsme nasportované 
kilometry, převedli je na koruny, vý-
slednou částku jsme navýšili a finance 
poslali projektu Prales dětem.

První dobrovolnická akce 
zaměstnanců  

I když pandemická opatření během 
roku moc nepřála hromadným dob-
rovolnickým akcím, našla se přeci jen 
příležitost pro uskutečnění alespoň 
jedné. A to v pražském EKOcentru 
Prales. Věříme, že v dalším roce bude 
podobných akcí mnohem víc a Hello 
dobrovolnictví nabere na obrátkách. 

Premiérové Ceny SDGs  
a podpora terralóny

U příležitosti slavnostního vyhlášení 
Cen SDGs se v zahradách Černínského 
paláce rozzářila terralóna – obří model 
planety Země. Jsme rádi, že jsme mohli 
být poprvé partnerem celé akce  
a také přispět k vystavení terralóny  
v Praze. A tímto monumentem i pou-
kázat na křehkost naší planety.

Vánoce bez dárku. Tak trochu 
jiná oslava Giving Tuesday

V rámci celosvětového svátku dárcov-
ství Giving Tuesday jsme místo hmot-
ných  vánočních dárků pro zaměst-
nance přispěli na dobročinné projekty, 
které si zaměstnanci sami zvolili.
Finance putovaly do neziskových 
organizací DEBRA, Cesta domů a na 
podporu Krkonošského národního 
parku.

NEJVĚTŠÍ „DOBRO“ POČINY 2020
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KDE VŠUDE POMÁHÁME?
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Honza Tománek Jiří Prskavec

Kde pomáháme?

Kde se zapojujeme? 

Pečeme s Hello bank!



VIZE 2021
CÍLE A PRIORITY  
PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROK
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CO MÁME PŘED SEBOU

V uplynulém roce jsme upevnili základy naší stra-
tegie udržitelnosti a vykročili směrem k jejímu 
naplňování. A pro rok 2021 máme další plány.

Dál budeme snižovat naší spotřebu. Za cíl si  
klademe využívání 100 % recyklovaného papíru 
i zelené energie. Pokračovat bude výměna aut 
za elektromobily v našem vozovém parku a také 
zavádění dalších udržitelných norem a certifikací. 
Zvýšíme i komfort zaměstnanců, ať už novými 
pravidly pro home-office nebo jejich zapojová-
ním do vzdělávacího programu Hello Academy. 

Další vylepšování čeká mobilní aplikaci a pokročí 
i digitalizace procesů. Naplno se rozjede Hello 
EKO půjčka a přidají se i další produkty udrži-
telného financování. Některé z nich vzniknou ve 
spolupráci s našimi obchodními partnery.
A dostupnější budeme i pro klienty se zdravotním 
handicapem. 

Rozměr celospolečenského užitku chceme dát 
spořicímu účtu Hello spoření, který zhodnotí 
úspory klientů a pomůže tam, kde je potřeba. 
Více aktivní budeme i ve firemním dobrovol-
nictví, dalších charitativních aktivitách  
a také ve zvyšování finanční gramotnosti.  
A to i vlastním projektem.
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CO MÁME V PLÁNU V
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Hello spoření,  
které pomáhá všem

Obměna vozového parku  
za elektromobily

Rozvoj udržitelných produktů –  
rozšíření portfolia a spolupráce  

se 3. stranami

Zavádění udržitelných norem  
a certifikace – ISO 9001  

100% přechod  
na recyklovaný papír

Zlepšení služeb pro  
handicapované 

klienty

Nové nástroje pro  
vzdělávání zaměstnanců  

– Hello Academy

Posilování charitativních  
aktivit a zvyšování finanční  

gramotnosti

Využití 100 % zelené  
energie

Další digitalizace procesů  
a vylepšení mobilní  

aplikace

Vyšší komfort práce  
– nová pravidla home  

office



NA VIDĚNOU  
U DALŠÍHO VYDÁNÍ 
Zprávy Hello bank!  
o odpovědném přístupu

Kontakt: 
media@hellobank.cz
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