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#hypoteky



Dnešní program
09:00 představení projektu EMA
09:20 data v oblasti DISTRIBUCE
09:50 průzkum trhu v oblasti SPOTŘEBITELŮ
10:10 průzkum trhu mezi PORADCI
10:30 coffee break
10:45 MYSTERY shopping
11:00 aktuální i historické CENY
11:15 závěrečné slovo



Představení projektu



Exkluzivní monitoring 
a analytika finančního trhu

data www



“EMA je nástroj, který podstatně 
usnadňuje a zpřesňuje 

rozhodování ve finančním 
sektoru. Vyplňuje mezeru mezi 

tím, jak se dnes banky, 
pojišťovny a zprostředkovatelé 
rozhodují a co ve skutečnosti 

chtějí finanční poradci a klienti”

Martin Viktora
zakladatel předního 

finančně-poradenského serveru 
Poradci-sobě.cz, organizátor 

konferencí FINfest

jednatel
emadata.cz



“Abychom mohli dělat rychlá a 
správná rozhodnutí, potřebujeme 
aktuální a přesná data. Narozdíl 
od jiných odvětví jich ve finanční 
branži nemáme dostatek. Naše 

očekávání a realita se tak 
mohou rozcházet.”

Jiří Paták
podnikatel a investor v oblasti 

financí, realit a technologií, 
zakladatel a dlouholetý ředitel Chytrý 

Honza a.s.

jednatel
emadata.cz



“Kvalitní obsah vždy stojí na 
tvrdých faktech. Skutečně 3D 
pohled na naši branži získáme 

jen tehdy, když vhodně 
namícháme data o trhu, 

spotřebitelích, poradcích a 
finančních institucích s evidencí 

regulátora.”

Petr Zámečník
přední ekonomický novinář a odborník 

na oblast finančního poradenství, 
zakladatel Hypoindex.cz a dlouholetý 

šéfredaktor Investujeme.cz

Chief Content Officer
emadata.cz



“Pomocí pokročilého algoritmu 
EMA vyhodnocuje data z 

důvěryhodných zdrojů, která 
doplňuje o profesionální 

výzkumy mezi finančními poradci 
i zákazníky. Tato data následně 
interpretuje tak, abychom v nich 
dokázali snadno číst a zároveň 

s nimi efektivně pracovat.”

Lukáš Vršecký
expert na oblast dat, e-commerce a 
retail, zakladatel platformy Rondo.cz

Project manager
emadata.cz



“Už patnáct let systematicky 
sbíráme a analyzujeme data v 

projektu HYPOEXPERT. Stejně 
jako EMA věříme, že úspěšný 
business stojí na pochopení 
základních faktů a klíčových 

trendů na trhu”Libor Ostatek
Zakladatel a dlouhotelý ředitel 
Golem finance & Hypoexpert

Zakladatel, majitel
Hypoexpert



Jak EMA funguje?
EMA systematicky sbírá data z trhu. “Hard 

data” čerpá z transakcí, evidence regulátora či 
veřejných rejstříků. “Soft data” pak z vlastních 
výzkumů trhu mezi klienty i poradci a mystery 

shoppingu 

Pomocí pokročilého 
algoritmu tyto data 

normalizuje a 
vyhodnocuje Přehledný dashboard, 

infografiky, obsáhlé 
studie i krátké analýzy 
pak zveřejňuje online



Zkušenost a moderna v jednom



Pro koho je obsah určen?

ENTERPRISE

WEB

Kompletní obsah včetně 
interaktivního 

Dashboardu a 
rozsáhlých Studií

Přehledné Infografiky a 
stručné Analýzy



EMA se věnuje oblastem..
Distribuce Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast externí distribuce 

finančních produktů spuštěno

Životní pojištění Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast životního pojištění, včetně 
rizikového a úrazového spuštěno

Hypotéky Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast hypotečních úvěrů spuštěno

Stavební spoření Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast stavebního spoření, 
zajištěných i nezajištěných  úvěrů spuštěno

Neživotní pojištění Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast povinného ručení, 
havarijního pojištění a pojištění majetku (stavba i domácnost) Q1/2020

Úvěry a účty Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast běžných účtů, spořicích 
účtů a spotřebitelských úvěrů Q1/2020

Investice Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast investičních produktů Q2/2020



EMA pravidelně zveřejňuje
Interaktivní dashboard 

s live daty z trhu, o 
klientech, poradcích i 

konkurenci

Rozsáhlé studie 
věnované konkrétní 
tématice doplněné o 
komentáře předních 

odborníků

Analýzy 
zaměřené na konkrétní 
ukazatele nebo trend 

doplněné o čerstvá data

Přehledná infografika 
sloužící k základní 
orientaci v datech



EMA je na trhu vidět
1 400 účastníků pravidelné konference 

Finfest shlédlo nejnovější data z 
pojištění, hypoték a investic

12 300 uživatelů z oblasti pojišťovnictví 
na síti LinkedIN, které EMA dokáže 

oslovit



Distribuce
#emamadata



..srovnání TOP hráčů

LIVE DATA



..klíčové TRENDY na trhu

LIVE DATA



..detailní PROFILY

LIVE DATA



Spotřebitelský 
průzkum

#emamadata



Složení vzorku respondentů
● výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů
● respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 - 61 let
● statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé 

regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
● sběr dat proběhl 30. 10. - 4. 11. 2019
● vyhodnocení a interpretace probíhala v období 5. - 12. 11. 2019



Co jsme zjišťovali?
● Aktuální způsob bydlení

● “Vlastnictví” hypotéky

● Účel hypotéky

● Preference klientů - instituce

● Preference klientů - distribuční cesta

● Spokojenost s institucí

● Rozhodující kritéria pro výběr banky



Bydlení a rozhodnutí...

LIVE DATA



Průzkum mezi poradci
#emamadata



Preference zprostředkovatelů při 
prodeji hypoték

výzkum trhu

leden 2020



Vzorek dat a metodika
● výzkum proběhne na vzorku 250+ respondentů

● aktuální data sebrána od 180 respondentů

● respondenti jsou finanční zprostředkovatelé zabývající se 

zprostředkováním hypotečních úvěrů

● sběr dat probíhá od prosince 2019



Co jsme zjišťovali?
● Jakou instituci volíte nejčastěji pro financování bydlení a proč?

● Jak často volíte tu či onu instituci?

● Jak hodnotíte sjednávací proces u jednotlivých institucí?

● Jak hodnotíte software?

● Jak hodnotíte obchodní podporu?

● Které parametry jsou pro vás pro výběr instituce nejdůležitější?

● “Demografie” respondenta (kariéra, produkce, praxe, region, typ 

zprostředkovatele

● Sentiment



“Hypoteční zprostředkovatelé s vyšším objemem 
zprostředkovaných hypoték jsou optimističtější”

Hypoteční zprostředkovatelé s osobní produkcí 
zprostředkovaných hypoték jsou nejvíce optimističtí. Hodnota 

sentimentu dosahuje 73 bodů.

Zprostředkovatelé s nejnižším zprostředkovaným objemem 
hypoték jsou stran budoucnosti nejvíce nejistí (28 %)

Tržní sentiment finančních poradců v oblasti prodeje hypoték:
Ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu životního pojištění. 

nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles 
produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).



“Hypoteční zprostředkovatelé nejčastěji nabízejí 
Českou spořitelnu a Hypoteční banku”

Finanční poradců jsme se ptali: 
“Jak často volíte následující 

instituce pro nabídku financování 
bydlení?”

Respondent volil na škále 
0 = nenabízím nikdy až 

5 = nabízím vždy



“Za nejdůležitější parametry jsou považovány úroková 
sazba + poplatky a schvalovatelnost úvěrů”

Finanční poradců jsme se ptali: 
“Jaké parametry jsou pro vás při 
výběru instituce nejdůležitější?”

Respondent volil na škále 
0 = nejméně důležité až 

10 = nejvíce důležité



Coffee break 15min



Mystery shopping
#emamadata



Mystery shopping: 
hypoteční úvěry

leden 2020



Metodika
● mystery shopping probíhá u deseti bank

○ Hypoteční banka, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, 
UniCredit Bank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot 
hypoteční banka, Fio banka, Air Bank

● jedna mystery shopperka
○ 29 let, vdaná, 1 dítě, žije v Praze v nájmu (15 tis. Kč/měsíc)
○ zaměstnankyně, manžel na rodičovské, příjem domácnosti 60 tis. 

Kč/měsíc
○ úspory 300 tis. Kč, kreditní karta s limitem 50 tis. Kč

● požadovaná hypotéka
○ byt za 4,6 mil. Kč; 90% hypotéka 4,14 mil. Kč
○ tzn. chybí dostatek vlastních zdrojů (mimo jiné zkoumáme, zda 

bankéř nabídne řešení a jaké)



První výsledky
● mystery shopperka minulý týden obešla 

○ 5 bank
○ 9 poboček

● všude odmítnuta (neměla domluvenou schůzku) 



Srovnání cen
#emamadata



..jak to vypadá DNES

LIVE DATA



..jak to vypadalo v HISTORII

LIVE DATA



..přehledný INDEX

LIVE DATA



Závěrečné slovo



#emamadata
..a můžete je mít i vy



Enterprise přístup obsahuje

Položka Počet měsíčně Popis

Dashboard live data Interaktivní dashboard s live daty z trhu s 
možností vlastní filtrace

Studie 2 Rozsáhlá studie v rozsahu 20 - 30 stran 
dostupná online

Analýzy 6 - 10
Analýzy zaměřené na konkrétní trend či 
fenomén včetně podkladových dat v rozsahu 1 - 
2 strany

Infografiky 15 - 25 Přehledná infografika ke konkrétnímu trendu 
sloužící k základní orientaci



To musí stát majland.. :/



EMA pracuje za tři analytiky
..minimálně



..ale stojí třetinu jednoho



Kolik EMA stojí?
Varianta Cena za 

1 měsíc Podmínky

Roční licence 39.900,- Kč/měs. 
bez DPH

Enterprise licence platná na celý rok s garantovanou možností 
prodloužení. Fakturace probíhá na měsíční bázi. 

Roční licence předplacená 33.333,- Kč/měs.
bez DPH

Enterprise licence platná na celý rok s garantovanou možností 
prodloužení. Fakturace probíhá na roční bázi. 



EMA klidně už zítra..



Meet EMA #2
coming soon




