


Představení společnosti 
GOLEM FINANCE s.r.o.



Jsme česká rodinná společnost, která se zaměřuje na poskytování kvalitních 
služeb v oblasti financování bydlení prostřednictvím hypotečních expertů již od 
roku 2006. 

Díky naší specializaci a specializaci našich expertů dodáváme klientům 
nejhodnotnější řešení za co nejlepších podmínek v čase, který očekávají.

Vedení Golemu, spolu s řadou našich hypotečních expertů, stálo již u zrodu 
hypoték v roce 1995.

1* nejen od40+ mld.
je částka úvěrů na bydlení, kterou jsme 
zprostředkovali od roku 2006

36 000+
spokojených klientů

GOLEM FINANCE, TĚŠÍ NÁS…

Václav Ostatek Libor Vojta Ostatek



Infoservis o změnách cen, poplatků, akcí

Datová základna, analýzy trendů, přehled o tom, co se děje v zahraničí, odhady budoucího vývoje

GOFI Indexy nabídkových sazeb hypoték s historií od roku 2009

Diskuzní setkání a workshopy pro poskytovatele úvěrů na bydlení

Projekty a konzultace na míru

HYPOEXPERTA LETOS VYUŽÍVÁ 11 ZE 14 BANK

A 4 Z 5 STAVEBNÍCH SPOŘITELEN 

Expert na financování bydlení potřebuje aktuální, přesné a objektivní informace. Už 11 let je tady od toho Hypoexpert. 

HYPOEXPERT – NAŠE EXPERTNÍ „DNA“



2000+ mediálních zpráv a citací

Ano, jsme nejcitovanější a jedna z nejrespektovanějších společností na trhu nezávislého financování bydlení s vlastním 
indexem hypotečních sazeb a dostupnosti bydlení.

Pokud Vás zajímá, co vše o nás psali, podívejte se na naše webové stránky, 
konkrétně na: www.golemfinance.cz/aktuality. 

Rozhovor pro DVTV na téma dostupnosti bydlení

NEJCITOVANĚJŠÍ MEZI NEZÁVISLÝMI EXPERTY NA FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ

http://www.golemfinance.cz/aktuality


VIZE A POSLÁNÍ
Proč tu jsme? Chceme poskytovat kvalitní službu v oblasti financování bydlení, přinášet lidem pozitivní zážitek při získání střechy nad hlavou 
a pocit bezpečí.

S naší pomocí si lidé vybudují svůj domov a stabilní hodnotu prostřednictvím investice do nemovitosti. 

Golem sdružuje odborníky, kterým vytváří zázemí a podmínky pro jejich osobní prosperitu.

HODNOTY

VZTAHY
Respektujeme jedinečnost každého klienta a jeho záměru, abychom mu mohli doporučit to nejlepší řešení. Klientům nasloucháme, vycházíme vstříc, nehledáme problémy, hledáme
řešení.

DŮVĚRA
Můžeme se spolehnout jeden na druhého – profesně i lidsky. Společně táhneme za jeden provaz, protože máme společný cíl: budovat v klientech důvěru ve značku GOLEM FINANCE. 
Doporučení klientů je pro nás to nejlepší hodnocení naší práce.

NEZÁVISLOST
Nejsme líní udělat „krok navíc“. Řešení navrhujeme z pohledu experta, s ohledem na přání a záměr klienta. Spokojenost klientů je pro nás vždy na prvním místě.

SPECIALIZACE
U nás máte na výběr ze všech produktů bank a stavebních spořitelen na trhu. Klientům poskytujeme objektivní a jednoznačné informace, aby se mohli správně rozhodnout.

OSOBNÍ PŘÍSTUP
Jsme EXPERTI. Služby, které klientům nabízíme, dobře známe a rozumíme také souvisejícím procesům. Máme smysl pro detail, průběžně se vzděláváme, naše práce nás baví. Díky naší 
specializaci garantujeme vysokou kvalitu služeb.

V hodnotách máme jasno. Jejich respektování nám umožňuje garantovat klientům špičkovou službu. V Golemu vítáme každého experta, který se s námi rozhodne tyto 
hodnoty sdílet.

NAŠE VIZE A HODNOTY



důvodů, proč spolupracovat s námi

a co s námi získáte…



U odborné veřejnosti jsme vnímáni jako jeden z leaderů našeho oboru.

Banky nás respektují. Máme u nich skvělé jméno díky kvalitě zpracování obchodů. 

Jsme tým a značka, která se těší výborné pověsti a respektu. Zakládáme si na serióznosti, odbornosti, zkušenosti a reputaci.

Máme vysokou efektivitu práce v poměru počet lidí / objem obchodů.

Jsme specialisty na financování bydlení, tomu věříme a tomu podřizujeme kvalitu služeb jak pro naše hypoteční experty, 
tak pro spolupracující partnery. 

Profesionalitu vidíme v tom, že na prvním místě je spokojený klient, proto pro něj hledáme nejlepší řešení. 

Jsme pozitivně hodnoceni za přátelskou, až rodinnou atmosféru. Mezilidské vztahy a sdílení zkušeností uvnitř společnosti, je jednou z našich 
hlavních priorit.

V neposlední řadě klíčová osobnost Libora Ostatka, leadera společnosti, je vnímaná našimi hypotečními experty, konkurencí, bankami a 
novináři jako výrazná autorita v oblasti financování nemovitostí, jejíž hlas je slyšet i směrem k ČNB. 

IMAGE GOLEM FINANCE



Již od vzniku Golema:

• Pracujeme na projektech pro podporu obchodů a digitalizaci procesů 

• Dáváme zelenou inovativním nápadům 

• Nebojíme se využít toho, co v zahraničí dobře funguje

• Vyvíjíme, zkoušíme a realizujeme stále něco nového

Díky tomu se nám podařilo zvládnout karanténu v době COVIDu:

• Zúročilo se nám, že máme komplet online proces zpracování obchodu

• Bez nutnosti tisknout papíry (vše elektronicky včetně povinných informací dle ZSÚ a 
GDPR)

• Bez osobního kontaktu s klientem 

V současné době se zaměřujeme na:

• Digitalizaci celého procesu směrem k bankám 

• Moderní formy komunikace s bankami, klienty a obchodními partnery

• Posunutí služeb klientům na vyšší úroveň 

• Neustálý vývoj a zlepšování našich současných systémů a nástrojů

VIZIONÁŘSKÝ PŘÍSTUP GOLEMA



Na čem si zakládáme, je vytvoření zázemí, které podporuje plnění regulatorních požadavků.

Přijdete do firmy, která prošla bez závad kontrolou dohledu České národní banky.

Máme nastaven proces, který Vám zajistí soulad Vašeho podnikání s právními předpisy 
(v oblasti zprostředkování spotřebitelských úvěrů a souvisejících produktů na financování bydlení). 

Každý rok budete mít doklad o absolvování povinného compliance proškolení včetně AML a GDPR. 

COMPLIANCE A PRÁVNÍ RÁMEC VAŠEHO PODNIKÁNÍ

Právní povinnosti jsou plněny standardizovaně s využitím moderních 
technologií (systém „Géčko“) - s možností jednoduchého doložení plnění 
regulatorních požadavků. 

Právní stránka podnikání hypotečních expertů nebo partnerů je zajištěna 
díky odbornosti a profesionalitě oddělení Compliance.



Komplexní – pokrývá kompletní proces zprostředkování úvěrů na financování bydlení 
od prvního kontaktu po péči.

Stabilní a bezpečný – platforma MS Dynamics 365 zajišťuje neustálou online dostupnost 
a několikanásobné zálohování zajišťuje, že o svá data nepřijdete.

Jednotný – zadávání obchodů, modelování v nástrojích i nárokování provizí, to vše 
probíhá na jednom místě.

Chytrý – obsahuje hned několik nástrojů, které Vám usnadní přípravu podkladů pro 
klienty – např. srovnání trhu, posouzení bonity či přípravu seznamu dokumentů pro 
doložení do banky.

Profesionální – respektuje všechny požadavky na poskytnutí kvalitní služby hypotečního 
experta a umožňuje vytvářet moderní a přehledné výstupy, které klient ocení.

Přehledný – můžete se dívat na své klienty, případy, produkty v různých pohledech a 
přizpůsobovat filtrování svým potřebám.

Pokrývá compliance – nemusíte neustále myslet na to, co ještě musíte udělat a jestli 
jste na něco nezapomněli.

Umožňuje sdílení – pokud pracujete v týmu, jednoduše můžete sdílet informace, 
aktivity a dokumenty.

Bez papírů – dokumenty nemusíte tisknout a podepisovat, odchází elektronicky. 

PROVOZNÍ CRM SYSTÉM „GÉČKO“



Metodiky všech bank na jednom místě – rychle a jednoduše si porovnáte metodické informace napříč všemi spolupracujícími bankami .

Kryjeme Vám záda – o funkčnost a obsahovou aktuálnost se neustále stará tým technické a metodické podpory.

Spolehlivost – informace jsou verifikované s jednotlivými bankami a to několikrát za rok.

Přemýšlíme za Vás – naše metodika není pouhým přepisem bankovních metodik do jednoho prostředí. Informace publikujeme s přidanou hodnotou 
našeho expertního pohledu a dlouholetých zkušeností. 

Přehlednost – díky rozdělení metodických dotazů do jednotlivých kategorií, podkategorií a následných otázek, jsou odpovědi na Vaše dotazy 
srozumitelné a přehledně zpracované.

METODICKÝ ONLINE VYHLEDÁVAČ 

Online
Nemusíte stahovat žádný excel, vždy máte 
jistotu, že to co vidíte, je aktuální.  O 
aktualizaci Vás navíc vždy informujeme.

Metodiky všech produktů
Spravujeme pro Vás informace nejen o 
hypotékách, ale i o ostatních produktech jako 
jsou spotřebitelské úvěry, úvěry ze 
stavebního spoření či úvěry pro podnikatele.

Nejsme roboti
Když budete mít dotaz, klidně nám zavolejte, 
jsme živí a umíme nejen naslouchat, ale i 
navést správným směrem.



Šetříme Vám čas – nemusíte procházet portály bank, najdete tu všechny bankovní dokumenty a kalkulátory v aktuální podobě.

Víte, co stahujete – všechny dokumenty mají standardizované názvy a jsou roztříděny do adresářů a podadresářů pro lepší orientaci. Nemusíte přemýšlet nad tím, jak se 
jmenuje žádost v jedné bance a jak v jiné.

Novinky – kromě dokumentů najdete na portále všechny bankovní a firemní novinky včetně případných přiložených dokumentů. V novinkách můžete filtrovat nejen 
podle příslušné instituce, ale také podle času či podle typu.

Slepě nekopírujeme – každou obdrženou informaci pozorně pročteme a pokud je něco v nepořádku nebo nejasné, s bankami si to vyjasníme.

Offline nástroje – připravili jsme pro Vás i několik doplňkových excelových nástrojů (např. pro srovnání hypotéky s úvěrem ze stavebního spoření), které najdete na 
portále ke stažení. Fungují téměř bez aktualizování, takže si je jednou stáhnete a můžete využívat.

EXPERTNÍ GOFIS PORTÁL

Školení
Chcete vědět, jestli banka vypsala nějaké školení? 
I tohle tu najdete včetně informace, jakým 
způsobem se přihlásit.

Naše know-how
Připravili jsme pro Vás spoustu materiálů, 
porovnání a souhrnů různých témat z oblasti 
financování bydlení. Tohle jinde nedostanete.

Přehled ID
Na portále najdete také, jaké máte ID u 
jednotlivých bank nebo zda potřebujete školení 
pro jejich získání.



PROVIZNÍ SYSTÉM – VARIABILNÍ ODMĚŇOVACÍ MODELY

Součástí našich provozních systémů je také Provizní systém.

Dlouhodobě vlastníme a dále rozvíjíme technologické nástroje, které nám umožňují vyplácení odměn za obchody dle 
vašich potřeb. 

Provizní systém zajišťuje:

• Správné a včasné vyplácení provizí

• Jednoduchou obsluhu samotným hypotečním expertem

• Přehledný reporting

• Možnost posunutí vyplacení provizí

• atd.

• Pokud jste partnerskou společností, jsme schopni vytvořit nové modely odměňování pro Vaše makléře.



Pro naše experty a obchodní partnery realizujeme e-mailové „Kampaně“, jejichž 
prostřednictvím získávají další obchodní příležitosti.

E- MAILOVÉ KAMPANĚ  NA KLIENTY

• Údaje vašich klientů jsou v bezpečí – spolupracujeme s ověřenou a důvěryhodnou 
společností.

• Nemusíte se bát ÚOOÚ – všechny právní požadavky máme podchycené.

• Profesionální grafické zpracování – žádné složité programování a rozbité šablony, 
ale čistá grafika, která se přizpůsobí různým zařízením.

• Email je vždy osobní – díky funkčním prvkům šablony oslovujeme klienta vždy jeho 
jménem v 5. pádu.

• Každou kampaň vyhodnocujeme – víme vše o doručitelnosti, otevření emailů, 
kliknutí na akční prvky, v jakém zařízení a OS…

• Nespamujeme – umíme se vyhnout tomu, aby naše emaily padaly do nevyžádané 
pošty.

• Cílíme na smysluplné skupiny klientů – tematicky zaměřený email dostane 
skutečně jen ten, koho může zajímat.

Ukázka kampaně

Ukázka reportu



Vaši klienti budou mít přesné informace o:

• Své skutečné bonitě

• Typu nemovitosti, kterou zvládnou financovat

• Bance/SS, která bude schopná jim financování zajistit

Nejlepší podmínky – úrokové sazby, akční nabídky, výjimky

Aktivní pomoc – při řešení nestandardních obchodních případů

Nadstandardní služby – spojené např. s katastrem nemovitostí a pomoci při doložení podmínek pro včasné vyčerpání 
hypotéky

Profesionální – zákaznicky srozumitelný – výstup z provozního systému (žádný excel)

JEDINEČNÁ NABÍDKA PRO VAŠE KLIENTY



Golem je partnerem všech bank a stavebních spořitelen v ČR, které využívají externí distribuci.

Klientům zajišťujeme aktuálně nejvhodnější podmínky a úrokovou sazbu na trhu. Proto monitorujeme celý bankovní hypoteční trh včetně 
nabídek stavebních spořitelen.

Na druhé straně jsou pro nás partnerem realitní společnosti a developeři, kteří chtějí pro své klienty to nejlepší řešení v oblasti 
financování jejich nemovitosti. 

KOMPLETNÍ PARTNERSKÉ PORTFOLIO 0



S financováním nemovitostí máme 25leté zkušenosti. 

Díky našemu metodickému a produktovému týmu jsme schopni vymyslet klientům financování i na opravdu nestandardní 
a komplikované obchodní případy a složité situace.

Pokud existuje na českém trhu cesta, jak zrealizovat požadovaný obchod, jsme si jisti, že tu cestu najdeme a obchod zrealizujeme.

Necháváme volnost Vašemu podnikání bez omezování z naší strany. Respektujeme Vaši odbornost a produktové zaměření.

Pro naše experty a obchodní partnery realizujeme e-mailové „Kampaně“. Prostřednictvím nich získávají další obchodní příležitosti.

Díky spolupráci s renomovanými internetovými portály získáváme pro naše experty kontakty na potenciální klienty.

Umíme spolupracovat ( nevnímáme své kolegy jako vlastní konkurenci), sdílet zkušenosti( pomáháme méně zkušeným 
se rozvíjet), bavit se ( pořádáme výroční celofiremní setkání).

UMÍME TO, CO JINDE UMĚT NEMUSÍ



VZDĚLÁVÁNÍ
Pořádáme pro Vás pravidelná školení/workshopy s různou tematikou a to jak prezenčně, tak i online prostřednictvím videokonferencí.
Zajišťujeme pro Vás také různá bankovní školení, ať pro získání ID, refresh znalostí nebo seznámení s novinkami.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
Zakládáme si na vzájemných vztazích a spolupráci. Dohromady tvoříme tým, který se vzájemně podporuje. U nás nejste konkurencí pro ostatní kolegy, ale parťákem a 
kamarádem. Jedním z benefitů tohoto přístupu je sdílení zkušeností, které nás vzájemně posouvá dál.

MARKETING
Náš marketing má hlavu a patu. Řadu materiálů najdete ke stažení na Gofis portálu a spoustu dalších Vám rádi připravíme a pomůžeme s realizací.

ZPĚTNÁ VAZBA
Zakládáme si na zpětných vazbách našich lidí. Nic neházíme do koše! Námět na zlepšení, pochvala nebo jen reakce na nějakou novinku, to vše nám pomáhá ladit 
podporu na míru našim makléřům.

PRŮVODCE
Služba, kterou přinášíme našim klientům je naším produktem. Celý proces je pro klienta stručně popsán v letáku Průvodce, díky kterému si umí představit, co ho bude 
kdy čekat. A pro Vás to může být jak vodítko pro jednání, tak marketingový materiál, který si klient odnese domů.

ODBORNÝ SERVIS
Máte potíže s tím, jak obchod uchopit z pohledu metodiky? Nevíte si rady s nějakým právním problémem? Trápí Vás nastavení počítače nebo telefonu? Náš tým se o Vás 
postará a rád Vám poradí a pomůže.

MAXIMÁLNÍ PODPORA V DALŠÍCH OBLASTECH



• Image specialisty financování bydlení

• Být součástí vizionářské společnosti

• Zabezpečení povinností vyplývajících z nařízení ČNB

• Unikátní provozní systémy: Géčko, Gofis portál, Metodický vyhledávač, Provizní systém, … 

• Jedinečné nabídky pro Vaše klienty

• Kompletní portfolio bankovních partnerů a produktů na bydlení

• Schopnost udělat každý obchod, pokud ho lze na českém trhu zrealizovat

• E-mailové kampaně na klienty

• Podporu prodeje (produktovou, právní, marketingovou, vzdělávání, …)

a navíc…

• Okamžité informace o akcích bank a stavebních spořitelen 

• Profesionální informace o vývoji trhu bydlení: analýzy, trendy, indexy, …

• V případě potřeby pomoc v oblasti osobního vzdělávání 

• Pravidelná setkávání na konferencích

• … a mnoho dalšího

SHRNUTÍ TOHO, CO S NÁMI MŮŽETE ZÍSKAT



Adéla Svobodová, Hodonín

Nedovedu si představit, že bych všechna svá superlativa dokázala vypsat. Je toho tolik, co Vy "Golemáci" pro nás děláte. Úžasná podpora, úžasné zázemí a vše, co jsem 
celých 9 let hledala. Golem Finance je pro mne rodina, kamarádi a také vzor toho, jak má spolupráce vypadat. Dovolte, abych Vám alespoň trošku mohla poděkovat za 
to, že můžu být součástí této firmy. 

JAK TO VIDÍ NAŠI HYPOTEČNÍ EXPERTI

Libor Orság, Kyjov

Poctiví lidé na centrále a v síti, kterým jde o zachování kvalitního řemesla, nikoliv peněz! Fantastické nástroje a servis. Vzdělávání = neustálý styk s informacemi z centrály, 
z bank, od partnerů. Úplně zásadní, protože kdo z tohoto kolotoče vypadne byť na půl roku, velmi těžko se bude vracet a může být ztracen. 

Zuzana Kotarová, Ostrava

Práce v Golemu mi umožňuje opravdovou specializaci na financování bydlení. S kolegy se nevnímáme jako konkurence, ale jako parťáci si navzájem pomáháme. Jsem 
ráda, že pracuji pro firmu, která je mezi bankami vnímána jako špička ve svém oboru.

Luboš Tvrzník, Liberec

Těší mě, když mohu klientům navrhnout financování jejich záměru, které je pro ně nejvýhodnější. Pro mě je pak největší odměnou spokojený klient, který se nejen vrací, 
ale doporučuje mě svým přátelům a známým. Poradenství nevnímám jako svoji práci, ale jako své životní poslání. Díky systémům GOLEM FINANCE mám jednodušší práci, 
přístup k informacím, a proto se mohu více věnovat svým klientům.

Radovan Štěpán, Plzeň

Atmosféra uvnitř firmy je jedinečná – otevřená, přátelská. Majitelé jsou upřímní a mají jasný cíl od začátku založení společnosti, ze své strategie neuhýbají. Na rozdíl od 
jiných firem po mně nikdo nechce vyplňovat stovky tabulek a obchodních plánů.

a další na: https://golemfinance.cz/o-nas/stante-se-expertem

https://golemfinance.cz/o-nas/stante-se-expertem
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Liborovi VáclavoviLiborovi

Libor Cetl Libor Vojta Ostatek Václav Ostatek
Obchodní manažer Ředitel společnosti Vztahy a kontrola

libor.cetl@golemfinance.cz libor.ostatek@golemfinance.cz vaclav.ostatek@golemfinance.cz

+420 739 592 346 +420 731 564 709 +420 777 631 731
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