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Tým  Vlasty  Dolanské 
vybudoval  z  Poštovní spořitelny  

plnohodnotnou  banku
Ivana HaslIngerová

V  bankovním prostředí se součas-
ná ředitelka Poštovní spořitelny 
Vlasta  Dolanská  pohybuje  již 

od  ukončení  vysoké  školy.  Od  svých 
začátků v České národní bance prošla 
řadou  pozic  v  různých  bankovních 
institucích, až  v roce 2001 zakotvila na 
vedoucím  postu  v  Poštovní  spořitelně.  
O tom, že tento bankovní ústav vede ke 
stále větším úspěchům, svědčí i ocenění 
finalistky soutěže Manažer roku.  

	Jak jste přijala zprávu o Vaší nomina-
ci na Manažera roku? Co považujete 
za svůj největší úspěch?
Ocenění bylo podle mne výsledkem 

každodenní práce, kterou mám ráda. 
Cením si toho, že pracuji s kolektivem, 
který si věří, má stejné cíle a zaměření. 
Společnými silami se nám podařilo 
vytvořit z Poštovní spořitelny plnohod-
notnou banku. Za vůbec největší úspěch 
považuji zvýšení spokojenosti našich 
klientů a jejich celkového počtu, rozšíření 

nabídky produktů a služeb a v neposlední 
řadě také navýšení výnosů banky. 

	Mluvíte-li  o  plnohodnotné  bance, 
znamená  to,  že  poskytujete  stejný 
rozsah služeb jako ostatní banky?
To zcela určitě. Původní nabídku, 

jako například vkladní knížky a postžiro-
vé účty, jsme doplnili o nové moderní 
produkty – elektronické bankovnictví, 
hypotéky, účty a úvěry pro podnikatele 
a živnostníky a další. Navíc se nebo-
jíme investovat do novinek a inovací. 
Například první čipové karty v Česku 
začala vydávat právě Poštovní spořitelna, 
a to už v roce 1998. Na podzim letošního 
roku jsme společně s ČSOB rozjeli jako 
první na českém trhu službu CashBack. 

	Neved la  moderni zace  ba n k y 
k  odchodu  původních  klientů,  pro 
které jsou nové produkty, jako inter-
netové bankovnictví, platební karty 
a hypotéky příliš složité?

K odlivu původních klien-
tů nedošlo z několika důvodů. 
Přestože investujeme do nových 
produktů a rozšiřování finanč-
ních center, zůstáváme stále 
nejlevnější bankou na našem 
trhu. Navíc máme díky síti více 
než 3300 obchodních míst České 
pošty nejlepší dostupnost. Naší 
hlavní vizí je být přátelskou ban-
kou, bankou pro všechny.

	Přátelskou bankou? V čem to 
spočívá?

Například v tom, že jsme od 
června tohoto roku jako první 
banka u nás zrušili poplatky za 
příchozí platby. Vycházíme také 
vstříc handicapovaným skupi-
nám občanů. Náš účet „Handicap“ 
jsme vyvinuli ve spolupráci se 

zdravotně postiženými, protože právě oni 
nejlépe vědí, jaké služby lidé s postižením 
nejvíce potřebují. Také provozujeme 
bankomaty pro nevidomé a naše služby 
jsou dostupné i pro tělesně postižené 
občany na více než 2000 bezbariérových 
poštách. 

	Díky široké síti 3300 pošt máte více 
kontaktních míst než jakákoliv jiná 
banka.  Hledáte  i  jiné  cesty,  jak  se 
dostat blíž k Vašim klientům?
Důraz klademe na co nejdostupnější 

služby, a to nejen prostřednictvím pošt. 
I v tomto směru jdeme cestou inovací. 
Kromě obchodních míst České pošty 
poskytujeme naše služby i dalšími 
kanály – přes finanční centra, což je 
obdoba tradičních bankovních poboček, 
a prostřednictvím tzv. alternativních 
kanálů. S nabídkou Poštovní spořitelny 
se ale můžete setkat třeba i přes finanční 
poradce Českomoravské stavební spo-
řitelny, s níž jsme navázali spolupráci 
v letošním roce. 
	Jste  soukromým  subjektem  a  navíc 

úspěšně  se  rozvíjejícím.  Proto  se 
zdá  být  otázka,  kterou  Vám  nyní 
položím,  jaksi  nadbytečná.  Přesto 
se  zeptám.  V  čem  by  Vám  mohla 
vláda pomoci?
Za velmi zajímavou oblast, kte-

rá se ve světě velmi rychle rozvíjí, 
považujeme moderní elektronické 
ukládání dokumentů a elektronický 
podpis. Velice bychom proto uvítali 
systémové kroky na ministerstvech 
pro podporu používání elektronického  
podpisu i v ČR. Věřím, že větší využití 
elektronických kanálů by přispělo ke 
zjednodušení administrativy a určitě 
i ke zrychlení všech procesů. 

Vážená  paní  ředitelko,  děkuji  Vám 
za rozhovor.
Snímek archiv Poštovní spořitelny
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