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1  Úvod 

 

Významná akciová společnost Česká pojišťovna je řazena k dominantním poskytovatelům 

životního i neživotního druhu pojištění na českém trhu. Vznik společnosti patří již k roku 1827, 

kdy se ještě nazývala První česká vzájemná pojišťovna. Oficiální název Česká pojišťovna, a. s., 

který je používán do dnes, se získal až roku 1992. Od této doby byla získaná řada významných 

ocenění v prestižních soutěžích. Sedmkrát získaný titul Pojišťovna roku vypovídá o vysoké 

konkurenceschopnosti na trhu pojišťovnictví. Loňského roku 2014 byl pro společnost získán po 

čtvrté za sebou titul Pojišťovna roku. 

 

Pro svou vysokou konkurenceschopnost se stala hlavním rivalem pro řadu pojišťoven. Být 

konkurenceschopným znamená mít určitou výhodu, kterou druzí nemají. Na trhu pojišťoven se 

vyskytuje mnoho společností, které chtějí být dominantním poskytovatelem služeb. Konkurence se 

stala obrovskou a udržení si pozice není jednoduché. 

 

Cílem diplomové práce je posoudit konkurenceschopnost České pojišťovny, a. s. a její postavení 

na trhu a vymezit konkurenční výhodu pojišťovny, která z ní dělá už po čtvrté za sebou Pojišťovnu 

roku. Pro stanovení cíle diplomové práce bude zapotřebí zanalyzovat mezi sebou konkrétní 

produkty několika konkurenčních pojišťoven s Českou pojišťovnou, a. s. a stanovit přednosti 

České pojišťovny, a. s.. 

 

Zhodnocení je potřeba zjistit pomocí několika metod, jako jsou benchmarking, Porterova analýza 

pěti konkurenčních sil, Pestle analýza, McKinsey 7S a SWOT analýza. Pomocí níž se stanoví 

vnější i vnitřní zhodnocení společnosti. Analýzy ukáží, zdali má pojišťovna potenciálnost získat 

znova titul Pojišťovny roku. 

 

K dosažení cíle diplomové práce je třeba vymezit pojmy konkurenceschopnosti, konkurenční 

výhody a konkurence. Je potřeba specifikovat jednotlivé metody ke zhodnocení konkurenční 

pozice společnosti, charakterizovat Českou pojišťovnu, a. s., prakticky zhodnotit aktuální situaci 

pojišťovny na českém trhu a vyhodnotit celkovou analýzu.  

  

Diplomová práce je rozdělena do šesti částí. V první části je charakterizován úvod, kde je vymezen 

cíl. V druhém úseku jsou charakterizovány pojmy teoretické části konkurenceschopnosti a popisy 
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použitých metod. Třetí oddíl je vztažen ke společnosti Česká pojišťovna, a. s.. Čtvrtá a pátá 

kapitola se prakticky zaměří na analýzu společnosti a vyhodnocení návrhu a opatření zjištěných 

praktických poznatků. Na konci práce, v závěru, jsou shrnuty poznatky z práce.  
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2  Teoretická východiska konkurenceschopnosti 

 

V této kapitole budou zpracovány teoretické pojmy, jež se objeví v praktické části. Budou zde 

rovněž specifikovány pojmy konkurenceschopnost, konkurence, konkurenční výhoda a 

veškeré zpracované metody. Metod bude zpracováno pět, mezi něž patří benchmarking, 

McKinseyho 7S, PESTLE analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a SWOT 

analýza.  

 

 

2.1  Konkurenceschopnost podniku 

 

Schopnost konkurence je jádrem úspěchu nebo nezdaru společností, firem, odvětví, regionů a 

národů. Je to rozhodnutí konkurence o vhodnosti takových činností podniku, které mohou 

přispět k jeho efektivitě. Konkurenční strategie je nalézání příznivého konkurenčního 

postavení, v určitém oboru, v níž se konkurence projevuje. Konkurenční strategie si klade za 

cíl vybudovat výnosné a udržitelné pozice vůči silám, které rozhodují o schopnosti 

konkurence v daném oboru. (Mikoláš, 2005) 

 

Konkurenceschopnost je také jednou z podob podnikatelského potenciálu. 

Konkurenceschopnost jako podnikatelský potenciál se musí charakterizovat: 

 

 všeobecnými charakteristikami: kde je potenciál chápán jako rozdíl mezi tím, co je, a 

tím, co může nebo musí být; 

 speciálními charakteristikami: kde existuje externí zřetele hodný potenciál, omezující 

potenciál firmy nebo nabízející příležitost k umocnění potenciálu firmy, tzn., že 

existuje konkurent firmy buď na straně nabídky, nebo na straně spotřebitelské. 

(Mikoláš, 2005) 

 

Jiný autor specifikuje konkurenceschopnost jako vyjádření ekonomické převahy konkrétní 

národní ekonomiky, případně firmy nad konkurenci v rámci hospodářské soutěže, a to jak 

domácí, tak i mezinárodní, přičemž je nutno rozlišovat konkurenceschopnost na 

makroekonomickou a na mikroekonomickou úroveň a dále konkurenceschopnost firmy 

v rámci daného trhu. Nejvýznačnějším předpokladem ekonomického růstu konkrétní 
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ekonomiky je stabilní, permanentní růst národní produktivity. (Marinič, 2008) 

 

Konkurenceschopnost na makroekonomické úrovni je především ekvivalentem výkonnosti 

dané ekonomiky ve vztahu k jiné ekonomice, přičemž k měření výkonnosti slouží indikátory 

ekonomického růstu, exportního potenciálu a ekonomického blahobytu. Oproti tomu na 

mikroekonomické úrovni je konkurenceschopnost vyjádřena pomocí takových indikátorů, 

jakými jsou ku příkladu úroveň vzdělání, produktivita, využití přírodních zdrojů a podnikání 

příznivě nakloněná politika vlády. (Marinič, 2008) 

 

Konkurenceschopnost na podnikové úrovni lze chápat i jako schopnost vyrábět a prodávat 

konkrétní produkt za podmínek k zachování rentability. Konkurenceschopný podnik musí být 

schopen v případě potřeby snížit výslednou cenu produktu a nabídnout vyšší kvalitu než její 

konkurence. Tuto tézi lze opřít o produkční teorii, podle níž úsilí podniku maximalizovat zisk 

vyvolává tlak na její produkční schopnost, kterou je podmíněn objem prodeje a tedy 

konkurenceschopnost. Jedním ze zásadních faktorů výkonnosti firmy a následně tvorby 

hodnoty je konkurenceschopnost firmy a konkurenční výhoda. (Marinič, 2008) 

 

Pojem konkurenceschopnost je velice často užívaný pojem, avšak není zcela jednoznačný a 

zahrnuje mnoho různých náhledů. Při vymezení pojmu se uplatňují různá hlediska, jako jsou: 

 

 konkurenceschopnost na makroúrovni (destinace, země, teritoria), 

 konkurenceschopnost na mikroúrovni (firmy soukromého sektoru), 

 konkurenceschopnost v různých oborech a oblastech ekonomické činnosti včetně 

turismu, 

 konkurenceschopnost na domácím trhu (import zboží a služeb), 

 konkurenceschopnost na zahraničním trhu. (Palatková, 2011) 

 

 

2.2  Konkurence  

 

Konkurence znamená soupeření, soutěžení, případně hospodářskou soutěž. Pojem konkurence 

má široký rozsah, a to nejen ekonomický, ale i sociální, kulturní, etický a politický. 

V podnikání nelze zapomínat na žádnou stranu konkurence, ačkoliv ekonomické hledisko je 
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základní. Navíc je třeba si uvědomit, že konkurence je spojitost dvou a více konkurentů. 

Subjekt, aby mohl vkročit do konkurenčního vztahu, musí splňovat minimálně dvě podmínky. 

První podmínkou je, že podnik musí být konkurenční, resp. musí mít konkurenceschopnost, 

tedy musí disponovat konkurenčním potenciálem. Druhý předpoklad charakterizuje 

konkurenční zájem. Podnik musí chtít vstoupit do konkurence, tedy musí disponovat 

specifickým potenciálem, podnikavostí. (Mikoláš, 2005) 

 

Konkurence v mikroekonomii 

Pojetí konkurence v mikroekonomii je obvykle definovaná jako rivalita mezi prodejci nebo 

kupujícími identického zboží, tedy jako konkurenci napříč trhem. Specifikuje to střetávání 

nabídky a poptávky.   Z mikroekonomického stanoviska má konkurence mnoho dalších forem 

a projevů. V některém z nich si podniky konkurují cenou, jinde pomocí marketingu, což je 

způsobeno tržními okolnostmi. (Mikoláš, 2005) 

 

 

2.3  Analýza konkurence 

 

Proces identifikace zásadních konkurentů se zabývá hodnocením jejich cílů, strategií, silných 

a slabých stránek a typických reakcí. Probíhá volba konkurentů, které lze ohrozit a kterým je 

nutno se vyhýbat. (Kotler, 2007) 

 

K tomu, aby mohla společnost co nejlépe naplánovat své konkurenční strategie, potřebuje 

vypátrat o své konkurenci vše, co je možno. Ustavičně je nucena porovnávat své výrobky, 

služby, ceny, distribuční kanály a způsoby komunikace se svými nejbližšími konkurenty. 

Pouze takto je možno nalézt možné oblasti konkurenčních kladů a záporů. A následně na to je 

schopna začít používat účinnější marketingové kampaně proti konkurenci a přichystat si 

silnější obranu proti jednání konkurenčních podniků. (Kotler, 2007) 

 

Identifikace konkurenční firmy 

Pro podnik by nemělo být překážkou konkurenci identifikovat. Na tomto stupni je schopen 

podnik vymezit svou konkurenci podle produktové kategorie, jako ostatní podniky poskytuje 

podobné výrobky a služby totožným zákazníkům za obdobné ceny. Při boji o peníze 

zákazníků se podniky potýkají s daleko četnějším souborem konkurenčních firem. V širším 

smyslu lze definovat produktovou konkurenci jako veškeré podniky, které vyrábí shodný 
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výrobek nebo výrobkovou třídu. Obecnější pojetí říká, že konkurence může pojímat všechny 

firmy, které vyrábějí produkty určené k naplnění shodné služby. Na konec v úplně tom 

nejširším pojetí slova smyslu jsou do konkurence zahrnovány veškeré podniky, které mají 

zájem získat dané peníze od zákazníka. (Kotler, 2007) 

 

Spousta podniků svou konkurenci identifikuje dle odvětví. Odvětví je značeno jako soubor 

podniků, které nabízí produkty nebo produktovou třídu, jež tvoří blízké substituty. Jestliže 

v určitém odvětví stoupá cena jednoho produktu, směřuje to ke zvyšování poptávky po jiném 

produktu. Podnik se musí snažit porozumět ve svém odvětví konkurenčnímu modelu, jestliže 

chce být v takovém to odvětví dobrým hráčem. (Kotler, 2007) 

 

Podnik není nucen identifikovat konkurenci na základě odvětví, nýbrž na základě trhu. Zde je 

konkurence definována, jako podniky uspokojující stejné potřeby zákazníků nebo obsluhující 

stejný soubor zákazníků. Tržní charakteristika konkurence zpravidla podniku ukáže 

rozvinutější soubory skutečné a potenciální konkurence. (Kotler, 2007) 

 

 

2.4  Konkurenční strategie 

 

Jakmile je podnik schopen identifikovat a zanalyzovat své klíčový konkurenty, je donucen 

zformovat takové konkurenční strategie, které mu poskytnou co nejlépe umístit produkt proti 

nabídce jiných podniků. Nelze specifikovat nejlepší strategii, která je vhodná pro všechny 

podniky. Každá společnost si musí sama určit, co je pro ni nejlepší vzhledem k 

daným okolnostem v odvětví i jejím cílům, příležitostem a zdrojům. Dokonce i v rámci jedné 

společnosti požadují rozdílné aktivity a různé produkty své různorodé strategie. Čtyři základní 

konkurenční strategie, které mohou firmy použít, jsou tři vítězné strategie a jedna strategie 

poraženého. (Kotler, 2007) Strategie jsou zobrazeny na Obr. 2.1. 

 

První vítěznou strategií je celkové prvenství v nákladech. V tomto případě se podnik snaží 

dosáhnout veškerých nejnižších výrobních a logistických nákladů, aby mohl stanovit nižší 

cenu než konkurenční podniky a tak získat větší podíl na trhu. (Kotler, 2007) 

 

Druhou strategií je strategie diferenciace; odlišení se. Zde se firma koncentruje na vytvoření 

vysoce diferencovaných produktových řad a marketingových programů, aby působila jako 
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lídr v odvětví. Většina zákazníků tak bude preferovat tuto značku, pouze pokud cena nebude 

příliš vysoká. (Kotler, 2007) 

 

Třetí strategií je zaměření se. Tím, že podnik co nejvíce rozvíjí svou strategii z hlediska 

cílových segmentů, se snaží vytěžit konkurenční výhodu ve svých cílových segmentech, i 

když nebude mít konkurenční výhodu celkovou. (Porter, 1993) 

 

Obr. 2.1 

Generické strategie 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů SlidePlayer, 2015 

 

Spousta firem skončí neúspěšně, protože nedokáže následovat jen jednu z těchto strategií a 

zůstane na půli cesty. (Kotler, 2007) 

 

Jaká konkurenční marketingová strategie je nejvhodnější, závisí na především na tom, jaké je 

postavení firmy v odvětví a jaké jsou její cíle, příležitosti a zdroje. Konkurenční marketingová 

strategie firmy je závislá na tom, je-li firma tržním lídrem, tržním vyzyvatelem, tržním 

následovatelem nebo tržním vyhledavačem mezer, výklenkářem. (Kotler, 2007) 

 

Strategie tržního vůdce 

Téměř na každém trhu se objevuje firma, která zaujímá se svými produkty 40 a více procent 

podílu na trhu. Zpravidla taková firma působí na jiné firmy svou silnou pozicí tak, aby 

snižovaly ceny svých výrobků a služeb, zaváděly nové produkty a samozřejmě také působí na 

distribuci a propagaci těchto menších podniků. Tato vůdčí firma je ale důležitou složkou pro 

ostatní konkurenční firmy, které se s ní snaží soutěžit. Tyto ostatní konkurenční podniky se 

snaží vytěžit co největší úspěch na úkor chyb této monopolní firmy. Vůdčí firma může 

kdykoliv udělat jakoukoliv chybu, která pro ni může mít tragické 
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následky. (Podnikátor, 2012) 

 

Aby vůdčí firmy zůstaly dominantní, musí ovládat a používat tři základní kritéria, mezi 

kterými si zvolí svou metodu. První je, že si společnost musí nalézt způsob, jak zvýšit 

celkovou poptávku trhu. Druhým je, že firma musí uchránit svůj dosavadní tržní podíl a třetím 

kritériem je zvětšení tržního podílu na trhu, který ale zůstává stejný. (Podnikátor, 2012) 

 

Pro firmu tržního vůdce existují individuální strategie: 

 

 obranná pozice – důležité je ubránit se útokům konkurenční firmy. Velkou pozornost 

musí tato monopolní firma věnovat marketingové krátkozrakosti, 

 křídelní obrana – schopnost vůdčí firmy rychle se rozvinout i v krajních úsecích 

podnikání, 

 preventivní obrana – tržní lídr může preventivně zaútočit na konkurenta. Podstatné je 

mít trvale stálé ceny a rozšiřovat tržní signály třeba i falešné, 

 obrana protiútokem – pokud konkurenční slabší firma zaútočí, musí se vůdčí firma 

bránit. Příkladem je snížení cen určitých produktů, zvýšení komunikační politiky nebo 

zajištění nové distribuční cesty, 

 pohyblivá obrana – znamená pružně působit na nových územích,  

 strategický ústup – tržní vůdce se dobrovolně vzdá svých slabých článků. (Podnikátor, 

2012) 

 

Tržní vyzyvatel  

Tržními vyzyvateli jsou firmy, které se řadí na druhé, třetí či čtvrté místo na trhu a jejich 

procentuální část na trhu se pohybuje kolem 30 %. Tyto firmy zaujímají dva postoje na trhu. 

Prvním je, že tržní vyzyvatelé chtějí vyzvat tržního vůdce nebo i dokonce druhé vyzyvatele na 

souboj. Druhý postoj charakterizujíce tržní vyzyvatelé, kteří chtějí udržet své postavení na 

trhu a nemají žádný potenciál stát se vůdčí firmou na trhu. Pro tržního vyzyvatele je velmi 

důležité stanovení svých strategických cílů. (Podnikátor, 2012) 

 

Tržní vyzyvatel je firma, která má snahu agresivně zvýšit svůj podíl na trhu tím, že zaútočí na 

tržního lídra, na další firmy na druhém místě nebo na menší firmy v odvětví. Vyzyvatel může 

zvolit jednu z útočných strategií. Mezi útočné strategie se řadí frontální útok, útok po 
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křídlech, obklíčení, útok obchvatem nebo partyzánský útok. (Kotler, 2007) 

 

Tržní následovatel 

Hlavním posláním firmy, která je tržním následovatelem, je neměnit status quo, především 

proto, že by mohla více ztratit než získat. I následovatel je charakteristický svou strategií a 

snaží se ji využít k získání podílu na trhu. Někteří následovatelé mají vyšší návratnost než 

lídři odvětví z důvodu vyššího rizika. (Kotler, 2007) 

 

Nejčastěji používaná strategie tržních vyzyvatelů je napodobování. Existují tři druhy 

napodobování následovatelů: 

 

 parazit – firma, která kopíruje produkt či reklamu nebo distribuci tržního vůdce. Jedná 

se o firmu, která nemá na to, aby sama něco vymyslela,  

 napodobitel – firma, která kopíruje od vůdčí firmy pouze některé věci, ale má své 

odlišnosti, 

 upravovatel – firma, která pozměňuje a vylepšuje výrobky či služby od vůdčí firmy a 

často je pak nabízí na jiných trzích. (Podnikátor, 2012) 

 

Vyhledavač mezer 

Vyhledavačem mezer, též tržním troškařem na trhu je pak menší firma, která obsluhuje část 

trhu, jež nepřiláká velké konkurenční firmy. Zaujímají zhruba deseti procentní podíl na trhu. 

Zpravidla se tyto firmy specializují na konečného uživatele, velikost zákazníků, konkrétní 

zákazníky, geografickou oblast, produkt nebo jeho prvek nebo na služby. Konkurenční 

orientace je na současných trzích velice důležitá, ale firmy by sledování konkurence neměly 

zveličovat. Firmám často více ublíží vznikající individuální potřeby zákazníků nebo noví 

konkurenti než konkurence již stávající. Skutečnou tržní orientaci charakterizují firmy, které 

se rovnoměrně věnují zákazníkům i konkurenci. (Kotler, 2007) 

 

 

2.5  Konkurenční výhoda 

 

Výhoda vyšší schopnosti konkurence „konkurenční výhoda“ je jádrem výkonnosti podniku na 

trzích, kde existuje konkurence. Po několika desetiletích nesmírného rozvoje a prosperity trhu 
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však pustilo mnoho firem konkurenční výhodu ze zřetele ve svém boji za další růst a v honbě 

za diverzifikací. Dnes by důležitost výhody vyšší schopnosti konkurence mohla být stěží 

větší. Na celém světě čelí firmy pomalejšímu růstu a současně domácím i světovým 

konkurentům, kteří se už nechovají tak, jako by zvětšující se koláč byl dostatečně velký pro 

všechny. (Porter, 1993) 

 

Konkurenční výhoda vyrůstá ve své podstatě z hodnoty, kterou je firma schopna vybudovat 

pro své zákazníky a která převyšuje náklady firmy na její vytvoření. Jsou dva základní druhy 

konkurenční výhody a to vůdčí postavení v nízkých nákladech, a diferenciace. (Porter, 1993) 

 

Konkurenční výhoda v jednom odvětví může být značně posílena vzájemnými vztahy 

s obchodními jednotkami společnosti konkurujícími v příbuzných odvětvích, pokud ovšem 

lze tohoto vzájemného propojení dosáhnout. Vzájemné vztahy mezi obchodními jednotkami 

jsou hlavním prostředkem, jímž diverzifikovaná společnost vytváří hodnotu, a tak jsou tyto 

vztahy oporou pro celopodnikovou strategii. (Porter, 1993) 

 

Základními zdroji konkurenční výhody firmy, jak je vnímá znalostní management, jsou 

jednak originální dovednosti a kompetence patřící pouze konkrétní firmě, ale i 

reprodukovatelné dovednosti a kompetence, patřící více firmám (Marinič, 2008): 

  

 originální dovednosti a kompetence mohou mít jak hmotný charakter, tak nehmotný 

charakter. Kde hmotným charakterem jsou zařízení a technologie založené na 

intelektuálních majetkových právech, exkluzivních licencích a ochranných známkách, 

patentech. Nehmotným charakterem jsou know-how, organizační systém, procesy a 

strategické partnerství, 

 reprodukovatelné kapacity jsou například stroje a technické zařízení, finanční 

zajištění, marketingová politika, obecně známé poznatky a vědomosti a neexkluzivní 

licence. (Marinič, 2008) 

 

O úspěchu firmy rozhoduje kladný výsledek produktu na trhu a v konečném důsledku 

především jeho cena a kvalita vnímaná zákazníkem.  (Marinič, 2008) Graficky lze proces 

znázorněn následovně na Obr. 2.2. 
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Obr. 2.2 

Konkurenční výhoda 

 

Zdroj: Marinič, 2008, s 17 

 

 

2.6  Metodika zaměření na analýzu konkurenčního prostředí 

 

Pozice na konkurenčním trhu bude v diplomové práci stanovena pomocí několika metod: 

benchmarkingu, PESTLE analýzy, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, McKinsey 7S a 

SWOT analýzy. 

 

 

2.6.1  Benchmarking 

 

Benchmarking (BM) je prostředkem ke zlepšování výkonnosti organizace a to 

prostřednictvím průběžné identifikace, porozumění a přijetí nejlepších procesů a postupů a 

jejich další implementace. BM je nástrojem učení se, a to z vnitřního i z vnějšího prostředí 

instituce, ovšem nikdy by neměl spočívat v pouhém kopírování faktorů jiných organizací. 

(Grasseová, 2013) 

 

V jiné definici se uvádí, že benchmarking je proces identifikování, poznání, převzetí a 

přizpůsobení vynikající praxe a procesů kterékoliv organizace na světě, jenž pomáhá 
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zlepšovat svou vlastní výkonnost. (Nenadál, 2011) 

 

Pro analytické účely se BM rozlišuje do tří kategorií: 

 

 vnitřní benchmarking – týká se srovnávání v rámci stejné organizace, tj. mezi 

dceřinými společnostmi, pobočkami či prodejními skupinami, 

 vnější benchmarking – porovnává podobné operace, ale někde jinde, tj. mezi 

konkurenty či kolegy v jiných zemích, 

 funkční benchmarking – porovnává funkce a postupy v různých oborech; ideálem je 

hledat špičkové výkony, kdekoliv, kde je to možné. (Karlöf, 1993) 

 

Postup využití BM: 

Plánování BM  

V první fázi je třeba provést několik kroků; nejprve je nutné stanovit si cíl a ten mít neustále 

na paměti. Následně je nezbytné stanovit, jaké konkrétní produkty či služby se budou 

podrobovat zkoumání. 

 

Výběr vhodných partnerů pro porovnání 

Znamená to, že v této fázi se vybere jedna či více organizací, resp. organizace, které vykazují 

nejlepší výsledky v dané oblasti a s nimiž se bude daná organizace srovnávat. 

 

Sběr údajů 

Ve fázi sběru dat je třeba zvolit si vhodnou metodu sběru. Nejvyužívanější metody jsou 

rozhovory se zástupci, dotazníky, telefonické dotazování i pozorování a analýza dokumentů a 

záznamů. 

 

Vyhodnocení získaných informací  

V tomto kroku se všechna data srovnávají a identifikují se rozdíly mezi danou a nejlepší 

organizací. Výsledky a nové cíle se předají vedení organizace a ta určí cíle, které budou 

implementovány primárně, a které sekundárně. 

 

Implementace postupů směřujících ke zvýšení výkonnosti podniku 

Po sestavení týmu ze specialistů, se nově vytvořené cíle a opatření implementují do provozu 

organizace. (Grasseová, 2013) 
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Výhody a nevýhody metody 

Mezi výhody BM patří především univerzálnost, implementace nových, neotřelých postupů, 

motivuje k prověřování vlastních procesů, podporuje neustálé zlepšování a předchází 

setrvávání na ověřených postupech, které již nemusí vést k nejlepším výsledkům. Úskalím 

jsou nedostatečné přípravy, nutnost získávání rozsáhlého získávání informací a implementace 

změn, a také skutečnost, že ne každá organizace je ochotná sdílet své důležité interní 

informace o provozu. (Grasseová, 2013) 

 

Postup zpracování v praktické části 

Na základě dat z webových stránek České asociace pojistitelů budou nejprve zpracovány 

údaje ke srovnání placeného pojistného na životní a neživotní pojištění všech výše zmíněných 

konkurenčních podniků s ČP. Budou také zpracovány a zhodnoceny podíly na trhu v této 

oblasti pojištění. Další oddíl bude věnován výnosnosti aktiv všech konkurentů, z důvodu 

porovnání generování zisku z dostupných aktiv.  

 

Následně bude zpracován benchmarking produktů, ve kterém se budou srovnávat konkrétní 

případy několika druhů pojištění. Konkrétně půjde o pojištění života, povinné ručení a 

pojištění staveb. Na základě modelací budou stanoveny a vyhodnoceny výhody a nevýhody 

ČP oproti ostatním konkurenčním podnikům. 

 

 

2.6.2  PESTLE analýza 

  

PESTLE analýza bývá též označována jako PEST, SLEPT či STEEP analýzou. Účelem 

použití je identifikace a vyhodnocení hrozeb a příležitostí vnějšího (makroekonomického) 

prostředí organizace. Metoda napomáhá podniku zaměřit se na klíčové aspekty svého 

vzdálenějšího okolí a komplexněji je posuzovat. (Grasseová, 2013) 

 

Konkrétnější charakteristika jednotlivých makroekonomických prostředí: 

 

Politické prostředí  

Politické prostředí do určité míry souvisí s legislativními aspekty, protože se některé politické 

souvislosti a trendy do legislativy promítají. Do této oblasti se především řadí míra politické 
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stability, politicko-ekonomické faktory, vnější vztahy a politický vliv zájmových skupin. 

 

Ekonomické prostředí  

Ekonomický růst má přímý dopad na příležitosti a hrozby organizace a ta musí průběžně 

monitorovat ekonomické trendy ovlivňující její činnost. (Dedouchová, 2001) Do 

ekonomického prostředí patří makroekonomické ukazatele a daňové systémy. Zdrojem 

informací v ČR je Český statistický úřad. 

 

Sociální prostředí  

Mezi sociální faktory vnějšího prostředí se řadí demografické charakteristiky, charakteristiky 

na trhu práce a společensko-kulturní hodnoty. 

 

Technologické prostředí  

Mezi faktory, které je potřebné sledovat v oblasti technologií, se řadí podpora výzkumu a 

vývoje, nové objevy a vynálezy, rychlost technologických změn a kvalita a kvantita 

výzkumných pracovišť v daném regionu. 

 

Legislativní prostředí  

Organizace musí zaměřit konktrétně na aktuální legislativu, připravované změny v aktuální 

legislativě a na ostatní faktory (práce soudů, vymahatelnost práva, patenty a autorská práva). 

 

Environmentální prostředí   

V posledních letech narůstá uvědomění si dopadů společnosti na životní prostředí. Organizace 

přizpůsobujících se environmentálních požadavkům jsou přijímány pozitivně. V rámci tohoto 

prostředí by organizace měly sledovat environmentální legislativu, vývoj dostupnosti a cen 

surovin a energií, míru znečištění v daném regionu a tlaky různých stran proti poškozování 

životního prostředí. (Grasseová, 2013) 

 

Výhody a nevýhody analýzy 

Přínosem analýzy je zmapovaní příležitostí a hrozeb, které vznikají průběžně ve vzdálenějším 

okolí organizace. Nástroj napomáhá identifikovat, ale i vyhodnotit příležitosti a hrozby, které 

společnost zpravidla nemůže ovlivnit.  

 

Metoda má však i svá úskalí. Nevýhodou je obtížnost jasného vymezení trhu i potenciálních 
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dopadů a následná obtížná interpretace výsledků. Analýza se orientuje na krátké období, 

neboť organizace jednoduše nejsou schopny odhadnout vývoj okolí v delším časovém 

horizontu. (Grasseová, 2013) 

 

Postup práce v praktické části práce 

Před samotnou realizací je třeba si ujasnit cíl analýzy. Výstupem PESTLE analýzy je soubor 

jasně, stručně a srozumitelně definovaných faktorů makroprostředí, ovlivňujících pozitivně či 

negativně chod organizace. Nejprve je třeba si vytvořit seznam faktorů makroprostředí 

relevantních pro danou organizaci. Následně se charakterizují vlivy jednotlivých nalezených 

faktorů makroprostředí a nalézají se souvislosti a vazby jednotlivých nalezených faktorů 

makroprostředí. (Grasseová, 2013) 

 

Na základě všech makroekonomických prostředí, popsaných výše, budou zpracovány 

informace týkající se trhu. Veškeré informace budou získány z internetových stránek. Veškerá 

prostředí budou nejprve zpracována v písemné formě a následně na to budou pro přehlednost 

upraveny do tabulkové formy, kde budou zaznamenány získané příležitosti a hrozby. 

Následně bude provedeno vyhodnocení metody a tudíž i příležitostí a hrozeb. 

 

 

2.6.3  Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Michael E. Porter je původcem myšlenky, že konkurence v odvětví je tvořena nikoli pouze 

stávajícími konkurenty, ale musí být vnímána jako rozšířené soupeření. Konkurenci v odvětví 

je třeba chápat v mnohem širším slova smyslu, a to konkrétně jako spolupůsobení pěti 

hybných sil: vstup nových konkurentů, hrozba nových výrobků nebo služeb, dohadovací 

schopnost odběratelů, dohadovací schopnost dodavatelů a soupeření mezi již existujícími 

konkurenty. Tyto síly a jejich vztahy lze znázornit nákresem, které je zachyceno na Obr. 2.3. 

(Grasseová, 2013) 

 

Společné působení pěti dynamických konkurenčních faktorů rozhoduje o schopnosti firem 

v určitém odvětví vytěžit z investic takové míry zisku, které převyšují cenu vloženého 

kapitálu. Síla působení těchto pěti faktorů je od odvětví k odvětví různá a může se časem 

měnit, jak se odvětví vyvíjí. Těchto pět konkurenčních dynamických faktorů rozhoduje o 

výnosnosti odvětví, protože výrazně ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice firem 
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v daném odvětví, což jsou základní složky pro návratnost investic. (Porter, 1993) 

 

Dohadovací schopnost kupujících ovlivňuje ceny, které si firmy mohou účtovat, a stejně 

působí i hrozba uvedení nových výrobků. Dohadovací schopnost kupujících může také 

ovlivnit náklady a investice, protože velmi schopní kupující požadují vysoce nákladný servis. 

Dohadovací schopnost dodavatelů rozhoduje o nákladech na suroviny. Intenzita soupeření 

ovlivňuje ceny a zároveň i náklady na soupeření v takových oblastech, jako je vývoj 

výrobních zařízení, vývoj produktů a propagace a množství personálu prodeje. Hrozba vstupu 

nových konkurentů limituje ceny a vyvolává nové investice k odrazení nových konkurujících 

firem. (Porter, 1993) 

 

Obr. 2.3 

Porterova teorie pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: Kozel, 2006, s. 30 
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Charakteristika jednotlivých složek Porterova modelu: 

 

Stávající konkurence  

Tradičně je konkurenceschopnost chápána jako konkurence mezi podniky, které aktuálně 

působí na trhu v daném odvětví. Mezi běžné nástroje konkurenčního boje patří snižování cen, 

zavádění nových výrobků či služeb nebo reklamní kampaně. Míra soupeření podniků je o to 

vyšší: jestliže existuje mnoho konkurentů v odvětví, kteří jsou si zhruba rovni velikostně a 

sílou, jestliže je tempo růstu odvětví pomalé, pokud jsou bariéry opuštění odvětví značné a 

nebo pokavaď jsou konkurenti silně spjati s odvětvím a hodlají se stát jeho leadery. 

 

Nově vstupující podniky  

Podniky by měly mít přehled nejen o stávajících, ale i o potenciálních konkurentech. Hrozba 

vstupu nových konkurentů je závislá na existujících bariérách vstupu do odvětví, a pokud jsou 

bariéry nízké, pak je hrozba vstupu nových konkurentů značná. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů  

Silní dodavatelé mohou získat značnou část výnosů daného odvětví pro sebe, a to jednak 

zvýšením cen produkce, nebo snížením její kvality. Dodavatelé tak mohou z dané oblasti 

odčerpat ziskovost pro společnosti, které na daném trhu působí. Vyjednávací síla dodavatelů 

roste, pokud na trhu existuje jen několik málo dodavatelů, zatímco odběratelů je mnoho, 

pokud dodávaný produkt je důležitým či dokonce klíčovým vstupem odběratelova produkce 

nebo pokud přechodové náklady k jinému dodavateli jsou značné. 

 

Vyjednávací síla odběratelů  

Odběratelé jsou schopni pohltit část hodnoty vytvořené v odvětví zejména tlakem na ceny či 

zvyšováním kvality, a to v případech, kdy je jejich vyjednávací síla vysoká. 

 

Hrozba substitutů  

Substituty plní stejnou nebo podobnou funkci jako výrobky či služby daného odvětví pouze 

s jinými prostředky. (Grasseová, 2013) 

 

Realizace Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil vyžaduje nashromáždění názorů 

jednotlivců a expertů, kteří mají zkušenosti v daném odvětví. Cílem organizace je zcela 

pochopitelně reagovat na odhalené příležitosti a hrozby tak, aby bylo dosaženo vlastní výhody 
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vyšší schopnosti konkurence oproti jiným subjektům v odvětví. (Kozel, 2006) 

 

Výhody metody 

Výhodou analýzy je odhalení klíčových složek konkurence, které mohou být hrozbami a na 

něž je třeba zaměřit pozornost zástupců organizace. (Grasseová, 2013) 

 

Postup zpracování 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil bude zpracována, jak je specifikováno výše. Nejprve 

budou charakterizováni stávající konkurenti, kteří už budou zmíněni v benchmarkingu. 

Následně pak budou specifikování noví konkurenti, kteří mohou ČP potencionálně ohrozit. V 

další části budou údaje o dodavatelích a odběratelích, které ČP má. Poslední fáze Porterova 

modelu bude věnována substitutům. Na konci analýzy bude provedeno zhodnocení 

zpracovaných a získaných informací. 

 

 

2.6.4  McKinsey 7S 

 

Přístup byl vyvinut poradenskou firmou McKinsey a Company. Sedm S charakterizuje: 

strategie, struktura, systémy, styl, sdílení hodnot, spolupracovníci a dovednosti. Identifikování 

klíčových východisek systému managementu a nalezení vztahů mezi jeho proměnnými 

veličinami znamená kladný přínos pro teorii managementu. (Cimbálníková, 2009) 

 

Model je jedním z nástrojů interní analýzy organizace. Slouží k hledání silných a slabých 

stránek organizace ve vybraných oblastech, na jejichž základě mohou následně zástupci 

organizace stanovovat organizační cíle a strategie. (Grasseová, 2013) 

 

Metoda zahrnuje následujících sedm vzájemně propojených a závislých faktorů, které jsou 

znázorněné na Obr. 2.4. 

 

Strategie (Strategy)  

Strategie vyjadřuje, jakými cestami dosahuje organizace své vize, jak využívá své silné a 

slabé stránky a reaguje na hrozby a příležitosti. Strategie je souborem provázaných postupů, 

které jsou ve společnosti realizovány za účelem zvyšování výkonnosti. 
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Struktura (Structure)  

Struktura je vymezení hierarchických vztahů, spolupráce, kontrolních mechanismů a sdílení 

informací. Struktura organizace zahrnuje rozdělení odpovědností, pravomocí a kompetencí a 

mechanismy, jakými jsou jednotlivé činnosti v organizaci koordinovány. 

 

Systémy (Systems) 

Systémy jsou formální i neformální prostředky a procedury, které umožňují fungování 

organizace. Lze je též vnímat jako každodenní postupy a činnosti pracovníků v rámci jejich 

pracovní náplně. 

 

Spolupracovníci (Staff)  

Druh lidí, které společnost potřebuje. Nejedná se však o otázku jednotlivců, jako spíše o 

celkové  know-how vlastněné lidmi v organizaci. Spadají sem způsoby náboru zaměstnanců, 

školení, řízení karierního růstu, hodnocení apod.. 

 

Schopnosti (Skills)  

Schopnosti neboli celková profesionální zdatnost pracovníků organizace, která je dána jejich 

znalostmi a kompetencemi. 

 

Styl (Style)  

Styl vyjadřuje zejména styly vedení lidí v organizaci. Příkladem je způsob komunikace 

vedoucích s podřízenými pracovníky. 

 

Sdílené hodnoty (Shared values)  

V každé společnosti jsou vytvářeny soubory principů, předpokladů, norem chování či jednání, 

které jsou členy respektovány. Tyto soubory hodnot slouží k lepší orientaci pracovníků i 

stakeholderů. (Grasseová, 2013) 
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Obr. 2.4 

McKinsey 7S 

 

Zdroj: Management Mania, 2011-2013 

 

Výhody a nevýhody metody 

Mezi výhody patří odhalení silných a slabých stránek organizace. Úskalím je, že prvky 

modelu nejsou homogenní, což může znesnadňovat implementaci metody. Nevýhodou je, že 

se metoda zaobírá pouze sladěním interních faktorů, externí nezohledňuje. (Grasseová, 2013) 

 

Postup zpracování 

Na základě informací charakterizovaných výše bude přesně zpracována metoda McKinsey 7S. 

Všech 7S bude zpracováno na základě získaných interních informací o společnosti. Tyto 

mikroekonomické informace budou sepsány samostatně nejprve v písemné formě a následně 

na to budou pro přehlednost získané informace plynoucí z metody vloženy do tabulkové 

formy. Na konci metody bude provedeno vyhodnocení metody a získaných dat. 

 

 

2.6.5  SWOT analýza 

 

SWOT analýza, neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, patří mezi 

základní metody strategické analýzy, právě pro její integrující charakter získaných, 

sjednocených a následně vyhodnocených poznatků. SWOT analýza pracuje s informacemi a 

daty získanými v průběhu hodnocení a analýzy organizace nebo její části pomocí dílčích 
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analýz jednotlivých oblastí. Komplexně pojatá SWOT analýza staví silné a slabé stránky 

organizace anebo její části proti identifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají 

z okolí, a vymezují pozici organizace nebo její části jako východisko pro definování strategií 

dalšího rozvoje. (Grasseová, 2013) 

 

Silné stránky (Strenghts) 

Silné stránky jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci získat převahu nad 

konkurenty. Pokládají se otázky: Co organizace dobře zvládá? V čem je, na rozdíl od jiných, 

opravdu schopná a výjimečná? 

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

Slabé stránky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší organizační 

výkonnosti. Jsou pokládány otázky typu: Co organizace nezvládá? Funguje v podmínkách, 

které jsou ve srovnání s konkurencí méně výhodné? Je nějakým způsobem organizace 

zranitelná? 

  

Příležitosti (Opportunities) 

Příležitosti jsou současné nebo budoucí podmínky vnějšího prostředí, které jsou příznivé 

současným nebo potenciálním záměrům organizace. Rovněž se pokládají otázky: Jaké 

potenciálnosti nabízí vnější prostředí? Objevují se nové trhy pro rozvoj? Existují předpoklady 

pro výrazný nárůst poptávky? 

 

Hrozby (Threats) 

Hrozby, neboli současné nebo budoucí podmínky vnějšího prostředí, které jsou příznivé 

současným nebo potenciálním záměrům organizace. Zde je dobré si položit otázku: Jaké 

hrozby vnější prostředí obsahuje? (Cimbálníková, 2009) 

 

Rozdělení SWOT analýzy, na výše popsané čtyři kvadrant, je znázorněno na Obr. 2.5.  
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Obr. 2.5 

SWOT analýza 

 

Zdroj: Franěk, 2011-2015 

 

Předpokladem SWOT analýza je, že organizace je schopna dosáhnout strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí s minimalizací nedostatků a hrozeb. (Cimbálníková, 

2009) 

 

Postup zpracování v praktické části 

Podle charakteristiky jednotlivých silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb budou 

zpracována praktická data. Většina silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb bude vzata 

z analýzy 7S, PESTLE analýzy a dalších metod, které budou v práci zpracovány. Veškerá 

pozitiva i negativa budou stručně charakterizována a následně tabulkově zpracována. Po 

konzultaci s interními pracovníky budou jednotlivé stránky bodově ohodnoceny. Bodová 

škála bude stanovena od 1 do 10 bodů, kde 1 bod bude určovat nejslabší důležitosti a 10 bodů 

bude charakterizováno nejvyšší důležitostí. Po zpracování SWOT analýzy bude zpracováno 

její vyhodnocení. 
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3  Představení společnosti Česká pojišťovna, a. s.  

 

 

3.1  Pojišťovnictví 

 

Pojišťovnictví je formulováno jako specifický ekonomický obor řešící minimalizaci rizik 

ekonomických i neekonomických činností člověka. Pojišťovnictví má velmi blízko 

k finančním trhům a k jejich produktům. Je typickým znakem aktuálního vývoje v této oblasti 

tak, že dochází k propojování světa financí a světa pojištění rizik. (Švarcová, 2006) 

 

 

3.1.1  Trh pojišťovacích služeb v ČR 

 

Roku 1991 působily v ČR pouze tři pojišťovny a objem předepsaného pojistného činil 14,4 

miliardy korun. V první polovině roku 2001 dosáhlo 31 pojišťovacích společností na 

domácím pojistném trhu podílu 99 % a hodnotu pojistného ve výši 43,5 miliardy korun. 

Nárůst pojišťoven byl zapříčiněn i rozšiřováním pojistných služeb, které nabízejí. Pojišťovací 

produkty lze dělit do dvou velkých skupin: 

 

 životní pojištění – pojištění fyzických osob, které napomáhá chránit tyto osoby a 

zároveň i jejich blízké proti rizikům těžkých úrazů, jejich trvalých následků, vážných 

onemocnění a následné ztráty příjmů, eventuálně při úmrtí pojištěného napomáhá 

nahradit zdroj příjmu jeho pozůstalým; životní pojištění lze rozdělit na rizikové a 

rezervotvorné, 

 neživotní pojištění – zahrnuje pojištění movitostí a nemovitostí. (Švarcová, 2006) 

 

 

3.2  O České pojišťovně 

 

Česká pojišťovna, a. s. (ČP) je řazena k univerzálním pojišťovacím společnostem s více než 

185letou bohatou tradicí v poskytování životního i neživotního pojištění. V konkurenčním 

prostředí je řazena mezi největší pojišťovnu na českém pojistném trhu. Společnost poskytuje 

jak osobní životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v 
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oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. Pro ČP je zaměstnáno zhruba 

3900 zaměstnanců a 5600 obchodních zástupců na více než 4500 obchodních místech, kde se 

starají o maximální spokojenost klientů. ČP je spravováno téměř osm milionů pojistných 

smluv. Tržní podíl ČP na domácím trhu dosahuje 25,3 procent. Základní informace o 

společnosti jsou znázorněny níže, viz Tab. 3.1.  

 

Tab. 3.1  

Základní informace o společnosti 

Obchodní firma Česká pojišťovna a. s. 

Právní forma Akciová společnost 

Sídlo společnosti Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 

Identifikační číslo 452 72 956 

Daňové identifikační číslo CZ 4527 2956 

Datum vzniku 1. května 1992, Společnost založena na dobu neurčitou. 

Právní předpis 

Společnost byla (ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o 

podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších 

změn a doplňků) založena Fondem národního majetku České republiky – 

zakladatelskou listinou ze dne 28. dubna 1992 – a vznikla zápisem do 

obchodního rejstříku dne 1. května 1992. 

Zápis v OR Městský soud v Praze, Spisová značka oddíl B, vložka 1464 

Datum zápisu do OR 1. května 1992 

Datum a účel poslední změny 

v OR 

2. září 2014, Zápis zvolení p. Gianluca Colocci do funkce člena dozorčí 

rady. 

Základní kapitál 4 000 000 000,- Kč Splaceno: 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 

 

Poslání 

„Hlavním cílem České pojišťovny je poskytovat co nejlepší služby svým klientům a přinášet 

přitom maximální dlouhodobé zhodnocení prostředků akcionářů.“ (Česká pojišťovna, 2015) 

 

Česká pojišťovna ve svém podnikání se snaží využívat synergických efektů vznikajících 

uvnitř konglomerátu společností České pojišťovny a skupiny PPF a se svojí skupinou chce 

dále expandovat v Evropě. (Česká pojišťovna, 2015) 

 

Logo společnosti 

Společnost ČP má v logu tmavě modrý znak s tmavým názvem společnosti, viz Obr. 3.1.  
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Obr. 3.1 

Logo společnosti 

 

Zdroj: Česká pojišťovna, 2015 

 

 

Organizační struktura společnosti 

Základní organizační schéma ČP, viz Graf 3.1, kde nejvyšším orgánem je valná hromada a 

nižší pozice řídí specializovaní ředitelé. 

 

Graf 3.1 

Organizační struktura 

 

Zdroj: Česká pojišťovna, 2015 

 

 

3.3  Historie a vývoj 

 

Tradice České pojišťovny se vyvíjí od roku 1827, kdy byly odsouhlaseny stanovy podniku 

nazvaného: „Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm 

svedené pojišťující ústav.“ Tato instituce, která nejprve poskytovala pouze pojištění proti 

požáru, později pozměnila své jméno na První českou vzájemnou pojišťovnu. V druhé 
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polovině 19. století se stala tak silnou institucí, že jí neotřásly ani náhrady škod po řadě 

velkých požárů koncem století, včetně vůbec největší pojistné události v 19. století, kterou byl 

požár nedostavěného Národního divadla. Na počátku 20. století započala První česká 

vzájemná pojišťovna poskytovat svým klientům také životní pojištění včetně úrazu, neživotní 

pojištění proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti. (Česká pojišťovna, 2015) 

 

Rok 1948 dal vzniku jediné Československé pojišťovně, která si držela svou monopolní 

pozici až do roku 1991. V té době vydán zákon o pojišťovnictví, který nařídil otevření trh a 

umožnil vstup dalších pojišťoven do odvětví. Do konce roku 1999 se objevilo na českém trhu 

42 pojišťoven. Avšak i v současném vysoce konkurenčním prostředí si, dnes už Česká 

pojišťovna, stále drží své postavení. (Česká pojišťovna, 2015) 

 

 

3.4  Produkty 

 

ČP nabízí široké portfolio svých produktů. Hlavní kategorie členění jsou život, automobil, 

majetek, cestování, odpovědnost, zvířata, hypotéky, důchodové spoření a finanční plán. 

 

Život 

Do kategorie života lze zahrnou několik konkrétních produktů: 

Životní pojištění „Můj život“ – Toto variabilní pojištění si klient skládá dle svých představ. 

Pojistit lze až celou rodinu na jednu pojistnou smlouvu s jednou platbou pojistného. Rozsah 

pojištění pojímá boj s nemocí, úrazovou část a přípravu na stáří. 

 

Životní pojištění „Multirisk“ – Pojištění je vhodné k zajištění a krytí hypotéky, leasingu nebo 

úvěru. Klienti mají možnost volby výše pojistných částek a délky pojištění, možnost měnit 

frekvenci plateb a možnost přidávat a odebírat pojištěné osoby. 

 

Dětské pojištění „Sluníčko“ – Nabízí širokou ochranu dítěte od prvních krůčků po dospělost. 

Současně lze dítěti vytvořit finanční rezervu pro vhodný start do života. 

 

Penzijní plán – Nabízí navýšení pravidelného důchodu placeného státem. Možnost získat 

příspěvky od zaměstnavatele a úsporu na dani. 
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Úrazové pojištění – Pojištění nabízí kompletní úrazový program pro dospělé, děti, rodiny i 

zaměstnance. Je vhodné i pro aktivní sportovce či osoby provozující extrémní sporty. 

 

Zdravotní a úrazová asistence – Vhodná pro ty, kteří jsou upoutáni na lůžko. V té době je 

těžké obstarat i ty nejjednodušší věci. Zdravotní a úrazová asistence umožňuje klientovi v 

případě potřeby konzultovat otázky související se zdravotním stavem nebo najít nejbližšího 

lékaře, pohotovost či lékárnu. 

 

Životní pojištění „Manažer“ – Pojištění je určeno firmám, které chtějí motivovat a udržet své 

klíčové zaměstnance, manažery, specialisty, zaměstnance ve významných pozicích a zároveň 

jim nabídnout krom mzdy hodnotu navíc v podobě nadstandardního pojištění. Pojištěný, který 

si tento produkt sjedná, má jistotu, že vklad bude skutečně použit na vypravení pohřbu. 

 

Automobil 

Do skupiny auta patří především povinné ručení, havarijní ručení, havarijní pojištění určené 

starším vozům a flotilové pojištění. Flotilové pojištění je určeno pro ty, kteří vlastní více 

motorových vozidel. Pojištění umožňuje mít na jedné pojistné smlouvě až třicet vozidel. 

 

Majetek 

Jak už vystihuje název, jedná se o pojištění majetku, konkrétně staveb, domácností, bytů, chat 

a chalup. Krom majetku lze v této oblasti pojistit i horská kola, individuální movité věci a 

studentské koleje, ubytovny nebo priváty. 

 

V balíčku staveb lze komplexně pojistit dům včetně plotu, bazénu a dalších staveb na 

pozemku. Oproti tomu pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení uvnitř domu. Jednoduše 

řečeno vztahuje se na vše, co lze z bytu „vysypat“.  

 

Pojištění „Student“ je vhodné především pro studenty, kteří tráví většinu času na studentských 

kolejích, privátech či ubytovnách. Pojištění kryje běžné věci studenta, jako jsou notebook, 

mobilní telefon, přehrávače, dioptrické brýle a jiné soukromé věci do limitu až 100 000 Kč. 

 

Individuální pojištění je vhodné k pojištění invalidního vozíku, hudebního nástroje nebo třeba 

golfového vybavení. Vzhledem k velkému množství zájemců o pojištění jízdního kola, 

vznikla samostatná pojistka na jízdní kolo. Vztahuje se na krádež, poškození živelnou 



  

32 

 

pohromou či poničení formou vandalismu.  

 

Cestování 

Pojištění cestování se vztahuje na cestování po horách, na lyže a snowboard, k moři, na 

pracovní pobyty, služební cesty, výlety za hranice ČR, na studijní pobyty v zahraničí, na 

tábory a školy v přírodě a veškeré výjezdy mimo republiku. 

 

Odpovědnost 

Pojištění odpovědnosti má čtyři druhy: 

Pojištění z výkonu povolání – Pojištění kryje škody vzniklé zaměstnavateli. Vhodné pro 

všechny druhy zaměstnání.  

 

Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti – Pojištění 

poskytuje ochranu pro případ škody způsobené vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou 

nemovitosti a vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky. 

 

Pojištění z výkonu myslivosti – Pojištění poskytuje komplexní ochranu pro případ škody 

způsobené jiné osobě při výkonu myslivosti. 

 

Pojištění odpovědnosti občana – Také tzv. „pojistka na blbost“. V pojišťovnictví se uvádí, že 

by měla být povinná pro všechny občany. Zahrnuje ochranu při běžných činnostech 

v občanském životě zejména při: shození drahých láhví s alkoholem v obchodě; při srážce na 

kole, lyžích, bruslích s jinou osobou či věcí; při zardoušení jiného zvířete domácím 

mazlíčkem; při vzatí si fotoaparátu, mobilního telefonu, osobního počítače, který se 

nepozorností rozbije a patří třetí osobě. Pro zajímavost roční pojistné činí 400 Kč a vztahuje 

se na manžela/ku a děti. 

 

Zvířata 

Pojištění psů a koček, pojištění Mazlíček, je pro zajištění úplné ochrany domácích mazlíčků. 

Zajištění se vztahuje na léčení úrazu či nemoci, na úhyn či utracení a na odpovědnost za 

škodu. 
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Hypotéka 

Česká pojišťovna má v portfoliu též hypoteční poradenství. Hypoteční specialisti nabízejí 

úplný servis včetně profesionálního finančního poradenství. 

 

Finanční plán 

Finanční plán je souhrn odborných doporučení, který vyhodnotí kolik finančních prostředků a 

jak by měl klient investovat; kolik by si měl případně půjčit a jak by se měl správně pojistit. 

Plán je sestavován na míru dle potřeb klienta. Sestavení je dlouhodobá činnost. Probíhá ve 

čtyřech schůzkách s klientem, kde na první se proberou klientovy cíle a finanční produkty, 

které má. Druhá schůzka je na poradci, který předloží přehledný a srozumitelný finanční plán. 

Na třetí schůzce se probíhají nedostatky a čtvrtá je o podpisu smluv. Z dlouhodobého hlediska 

se poradce o klienta neustále stará a případně plán upravuje. (Česká pojišťovna, 2015) 

 

 

3.5  Skupina ČP 

 

Penzijní společnost ČP 

Penzijní společnost ČP je největší a nejsilnější poskytovatel spoření na penzi v České 

republice, který nabízí produkty druhého i třetího pilíře. Penzijní společnost ČP je oporou 

více než 1,3 milionu klientů, z toho více než čtvrtině milionu klientům spoří na důchod také 

zaměstnavatel. Penzijní společnost spravuje úspory o celkovém objemu větším než 71 miliard 

Kč. (Česká pojišťovna, 2015) 

 

ČP INVEST  

Společnost ČP INVEST se řadí mezi nejvýznačnější investiční společnosti v ČR a nabízí 

služby ve sféře kolektivního investování. Společnost ČP I NVEST momentálně spravuje 

majetek přesahující hodnoty 26 miliard Kč v různých typech investičních fondů. ČP INVEST 

je informačně otevřený systém a umožňuje investorům prostřednictvím novodobých 

informačních technologií kontrolu a řízení jejich investic. (Česká pojišťovna, 2015) 

 

ČP ZDRAVÍ 

ČP ZDRAVÍ byla první na pojistném trhu v česku, která se začala specializovat 

na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění. Z dlouhodobého hlediska dosahuje 

významného tržního podílu. Poskytuje široké portfolio moderních variabilních produktů ve 

http://www.cpinvest.cz/
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vysoké kvalitě, které souvisí s poskytováním zdravotní péče a řešením těžkých situací klientů 

při výpadku příjmu, ať už v důsledku nezaměstnanosti nebo nemoci či úrazu. (Česká 

pojišťovna, 2015) 

 

 

3.6  Ekonomická charakteristika ČP 

 

Hospodárnost ČP je vykazována během třinácti let a v průměru je dosahováno 5 233 milionu 

čistého zisku za rok. Jak je z Grafu 3.2 patrno, tak čistý zisk v roce 2001 dosahuje o něco 

vyšší hodnotu, než je o dvanáct let později roku 2013. Zapříčiněno to může být vysokou 

konkurencí na trhu pojišťoven, která je rok od roku vyšší. ČP se roku 2011 ziskově obrovsky 

propadla. O třikrát menší zisk může být přisuzován investičním akcím, které ČP podnikla, 

ekonomickou celosvětovou krizí nebo zvyšující se konkurencí. Podklady ke grafům 3.2, 3.3 a 

3.4 jsou uvedeny v Příloze 2. (Česká pojišťovna, 2015) 

 

Graf 3.2 

Čistý zisk ČP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 

 

Podíl na trhu ČP v rozdělení na životní a neživotní složku je znázorněn v Grafu 3.3. Do 

životních pojištění je převážně zařazeno pojištění života. V neživotní pojištění je zahrnuto 

pojištění staveb, bytů, odpovědnosti, povinné a havarijní ručení. Podíly na trhu obou druhů 
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pojištění neustále klesají. Podíl na trhu životního pojištění se během třinácti let snížil o 

necelou polovinu. Trend neživotních pojištění také klesá ovšem ne tak razantně. (Česká 

pojišťovna, 2015) 

 

Životní pojištění je dlouhodobá investice, která nebývá každoročně měněna. Klesání tohoto 

pojištění může být zapříčiněno také tím, že je méně rok od roku méně klientů, kteří si 

zakládají životní pojistku. Většina lidí si už životní pojištění založila a nemění jej. (Česká 

pojišťovna, 2015) 

 

Na rozdíl od pojištění neživotního, které je třeba po čase aktualizovat. Příkladem jsou povinné 

ručení, které je obnovují kvůli řidičovu bonusu nebo koupě nového auta; nebo aktualizace 

pojištění staveb, to se provádí, aby nevznikalo podpojištění. Podpojištění vzniká, když je 

pojistná částka nižší než aktuální hodnota stavby, za kterou by se dnes dům postavil. Pojištění 

stavby by se mělo obnovovat zhruba co pět let. (Česká pojišťovna, 2015) 

 

Graf 3.3 

Podíl na trhu životního a neživotního pojištění ČP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 

 

Jako poslední finanční informací o ČP jsou %ní hodnoty ukazatele ROE a ukazatele ROA 

v Grafu 3.4.  
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Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítá jako suma čistého zisku podělená hodnotou 

vlastního kapitálu. ROE je rozhodujícím indikátorem, neboť vyměřuje efektivnost, s níž 

podnik využívá kapitál vlastníků. Udává, kolik korun čistého zisku připadá na 1 korunu 

investovanou do podniku vlastníky. (Synek, 2007) Hodnota ROE je v ČP klesající.  

 

ROA, též rentabilita aktiv, se vypočítá jako čistý zisk před úroky a daněmi podělen aktivy. 

Vyznačuje celkovou výdělečnou schopnost podniku. (Synek, 2007) Hodnota ROA by měla 

být vyšší než 8 %. Tuto výši společnost dosahu pouze v roce 2010. 

 

Graf 3.4 

Rentabilita aktiv a vlastního kapitálu ČP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 
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4. Analýza konkurenceschopnosti 

 

Akciová společnost Česká pojišťovna je považována za jedničku na trhu v oboru 

pojišťovnictví. Pomocí analýzy konkurenceschopnosti se zjistí, kde jsou nedostatky a kde 

příležitosti a zdali je opravdu pořád jedničkou na trhu, za kterou je považována.  

 

 

4.1  Benchmarking pojišťoven 

 

Metoda BM je proces srovnávání s nejlepším. Proces srovnávání probíhá nejenom mezi 

podniky mezi sebou, ale i jejich produkty. Srovnání je provedeno během let 2006–2014 a 

s třinácti konkurenčními pojišťovnami, mezi něž patří: Allianz pojišťovna, a. s., Česká 

podnikatelská pojišťovna, a. s., ČSOB pojišťovna, a. s., Generali Pojišťovna, a. s., Hasičská 

vzájemná pojišťovna, a. s., Komerční pojišťovna, a. s., Kooperativa pojišťovna, a. s., 

Pojišťovna cardif pro vita, a. s., Pojišťovna České spořitelny, a. s., První americko-česká 

pojišťovna, a. s., Uniqa pojišťovna, a. s. a Viktoria volksbanken pojišťovna, a. s.. Veškerá 

konkurence vyskytující se na pojistném trhu je uvedena v Příloze 1. Na základě postupu 

popsaného v teoretické části práce bude zpracována část praktická. 

 

 

Konkurenční srovnání produktů životního a neživotního pojištění 

 

Konkurenční srovnání v letech 2006-2014 v zaplaceném pojistném na životním pojištění 

vyjádřené v tisících korunách. Pro lepší přehlednost je znázorněno v Grafu 4.1. Vývoj 

předepsaného pojistného na neživotním pojištění je zobrazen v Grafu 4.2. V Příloze 3 jsou 

tabulkové podklady pro grafy 4.1, 4.2 a 4.3. 
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Graf 4.1 

Vývoj předepsaného pojistného na životním pojištění 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 

 

Jak je z grafu pozorovatelné, tak ČP, vyjádřena zelenou barvou, je bezkonkurenčně během 

devíti let nejlepší mezi pojišťovnami v životním pojištění. Důvěřuje jí spousta klientů, a proto 

dosahuje takto vysokých hodnot. Ovšem na svém vrcholu byla roku 2010, kde pojistné 

dosahovalo hodnoty 1600 mld. Kč. Od té doby jsou hodnoty na vybraném pojistném klesající. 

U konkurentů od 2011 je pojistné stoupající u všech krom ČSOB pojišťovny a Hasičské 

pojišťovny a již zmíněné ČP.  

 

Druhá nejlepší pojišťovna v životním pojištění je Kooperativa, která dosahuje sice zhruba 

polovičních hodnot, ale svou pozici si udržuje. Dá se říct, že je momentálně největší hrozbou, 

protože její podíly na životním pojištění neklesají, ale naopak jsou stoupající.  

 

Třetí příčku obsadila Pojišťovna České spořitelny, čtvrtou ČSOB pojišťovna a pátou 

pojišťovnou s docela kolísavým trendem je Komerční pojišťovna. Pojišťovny na ostatních 

pozicích nemohou ohrozit pozici ČP. 

 

Klesající trend ČP je způsoben dožitím mnoha smluv, které byly uzavírány již v období 

komunismu. Dožití je výplata částky po skončení smlouvy. Jelikož spoustě lidem, kterým 

smlouva skončila, bylo kolem 60 let, nastal pokles sjednávání životního pojištění. Pro starší 
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klientelu není vhodné zřizovat znova životní pojištění. Jelikož ČP, která má dlouhodobou 

působnost a byla určitou dobu jediná na trhu, měla spousty těchto klientů, kterým v té době 

pojistná smlouva skončila, nastal razantní pokles v příjmu pojistného na životním pojištění.  

 

Dále tento klesající trend byl způsoben výplatou dožití u mladých klientů, kterým končilo 

sdružené pojištění mládeže. Ovšem mladým lidem v dnešní době nejde až tak o kvalitu 

zajištění, nýbrž spíše o cenu. A jelikož je na trhu široká škála konkurentů, najít levnější 

pojištění u konkurence není problém. Lidé, kteří o pojištění nic nevědí, nejsou schopni 

rozlišit, která pojišťovna je nejlepší v určitém produktu především, když obchodník obhajuje 

pojišťovnu, v níž je zaměstnán. Pokud tedy klient nemá nenastudovány pojistné podmínky je 

bohužel odkázán na obchodníka a důvěřuje jeho slovu. Pokud nejistého a neznalého občana 

navštíví makléř, který pracuje pro více pojišťoven najednou, je více než jasné, že mu nabídne 

smlouvu nejvýhodnější pro něj, s nejvyšší provizí. Je tedy logické, že když ČP klientela 

klesala, ostatním najednou stoupla.  

 

Graf 4.2 

Vývoj neživotního pojištění 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 

 

Konkurence v neživotním pojištění je mnohem různorodější. Lze vidět, že ČP má obrovskou 

konkurenci v Kooperativě. Roku 2010 byly hodnoty nejbližší. Rozdíl mezi nimi je necelých 

půl milionu korun. Ovšem v dalších letech, 2015 a více, může být Kooperativa nejlepší 

pojišťovnou v oblasti neživotního pojištění. Další konkurenční pozice jsou v hodnotovém 
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vyjádření velice nízko. Allianz pojišťovna dosahuje nejvyšších hodnot z konkurenčně slabších 

pojišťoven.  

 

V procentním vyjádření dosahuje ČP na trhu roku 2014 v neživotním pojištění 26,4 %, na 

druhém místě Kooperativa s 23,2 %. V životním pojištění dosahuje na trhu pojišťovnictví ČP 

21 % a na druhém místě je rovněž Kooperativa s necelými 15 %, znázorněno v Grafu 4.3. 

Společnosti s menším podílem na trhu než 4 % jsou sloučeny do oddílu ostatní. 

 

Graf 4.3 

Podíly na trhu pojišťovnictví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z České asociace pojistitelů 
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Pro konkurenční srovnání produktů byly zvoleny tři druhy pojištění; životní pojištění, 

pojištění stavby a povinné ručení motorových vozidel. Modelace prováděla společnost Broker 

Trust, a. s. a byly provedeny na základě zadaných informací. Veškerá pojištění jsou beze 

slevy z důvodu lepší porovnatelnosti.  
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4.2.1  Srovnání životního pojištění 

 

Modelace životního pojištění je provedena u pojišťoven ČP, Kooperativa, ING, ČSOB a u 

Pojišťovny České spořitelny. Veškeré modelace, ze kterých tato kapitola bude vycházet, jsou 

uvedeny v Příloze 4 až 8. Podmínky modelace jsou následující: muž, 35 let, povoláním 

kovoobráběč. Pojistné částky byly stanoveny ve výši: pojištění pro případ smrti 100 000 Kč, 

pojištění závažných onemocnění 100 000 Kč, pojištění pro případ invalidity 200 000 Kč, 

trvalé následky 200 000 Kč, pojištění úrazu 150 Kč/den, pojištění pracovní neschopnosti od 

28 dne 150 Kč/den a hospitalizace z jakýchkoliv příčin 100 Kč/den. Modelace jsou fiktivní, 

částky pojištění smyšlené. V případě opravdového klienta je nutné znát jeho příjem na 

výpočet částek pracovní neschopnosti, trvalých následků či závažných onemocnění. Dále je 

nutné se klienta ptát, jaká situace by pro něj byla fatální. Dle všech informací, které klient 

obchodníkovi poskytne, lze lépe pojištění vymodelovat.  

 

Česká pojišťovna 

Česká pojišťovna bude srovnávat na základě životního pojištění produkt Můj život. Srovnání 

bude na základě zadaných informací. Budou zkoumány parametry jako pojistná doba (doba 

trvání pojistky), věrnostní bonus (pokud je možnost jej dostat), konec jednotlivých pojistných 

rizik a cena pojištění. Všechna data budou pro přehlednost vložena do Tabulky 4.1. Následně 

budou popsány jednotlivé rizika. 

 

Tab. 4.1 

Životní pojištění Můj život 

Druh pojištění 
Pojistná částka 

Kč 

Konec pojištění 

ve věku 

Bonus 

Kč 

Cena pojištění 

Kč 

Smrt 100 000 65 

0 784 

ZO 100 000 65 

Invalidita  200 000 65 

Trvalé následky 200 000 65 

DNL       150 65 

PN       150 65 

Hospitalizace       100 65 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě modulace 

 

Životní pojištění Můj život od České pojišťovny, ačkoliv to nevypadá, je velice flexibilní 

pojištění. Veškerá rizika lze v určitém věku snížit na určitou částku nebo úplně odpojistit. 

Záleží na požadavku klienta. Věrnostní bonus je však nabízen až od 1000 Kč/měsíc. V tomto 
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pojištění je možnost i určenou částku vkládat do investování a rovnou využít i bonus. 

Pokavaď by klient zvýšil měsíční pojistné na tisíc korun, šlo by mu do investic 226 korun a 

ještě by na konci doby obdržel věrnostní bonus. Ale zpět ke konkrétnímu pojištění.  

 

Částka na smrt je pevná nikoliv klesající. Pojištění závažných onemocnění (ZO) se vztahuje 

na základní variantu, která obsahuje 14 diagnóz, lze však klienta pojistit na rozšířenou 

variantu, která obsahuje 39 diagnóz. Rozšířená varianta je cenově zhruba o 50 korun dražší. 

Pojištění invalidity, které kryje dlouhodobé dopady, je stanoveno na pevnou pojistnou částku 

a vztahuje se na invaliditu II. a III. stupně. Pojištění trvalých následků v konkrétním případě 

je pojištěno na částce 200 000 Kč s šestinásobnou progresí, která je plněna od 0,01%. 

Pojištění doby nezbytného léčení úrazu je stanoveno ve variantě 8. Znamená to, že pojistné 

plnění se vyplácí za každý den léčení úrazu a to i zpětně, pokud doba léčení přesahuje 8 dní. 

V neposlední řadě je pojištění pracovní neschopnosti, které je vypláceno od 29. dne, není 

ovšem vypláceno zpětně. Je zde důležité dokládaní nemocenského lístku. Jako poslední je 

pojištění hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Plnění se vyplácí od 1. dne hospitalizace, 

kryje nejenom nemocnice, ale i lázně, léčebny, ozdravovny, rehabilitační ústavy, LDN a 

hospice.  

 

ČSOB 

Pojišťovna ČSOB poskytuje klientům životní pojištění FORTE. Na základě výše stanovených 

podmínek modelace vypadá produkt FORTE následovně, viz Tab. 4.2.  

 

Tab. 4.2 

Životní pojištění FORTE 

Druh pojištění 
Pojistná částka 

Kč 

Konec pojištění 

ve věku 

Bonus 

Kč 

Cena pojištění 

Kč 

Smrt 100 000 65 

24 095 761 

ZO 100 000 65 

Invalidita  200 000 65 

Trvalé následky 200 000 65 

DNL       150 65 

PN       150 65 

Hospitalizace       100 65 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě modelace 

 

Veškerá pojištění jsou do konce pojistné smlouvy a to do 65 let pojištěného. Věrnostní bonus 
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za dobu třiceti let se vyšplhal do výše 24 095 Kč. Cena pojištění je 761 Kč/měsíc.  

 

Srovnání s ČP 

Výhodou ČSOB je cena, ovšem pouze o 20 Kč nižší. Další výhodou ČSOB je věrnostní 

bonus, který v dané modelaci je nárokován klientovi. ČSOB plní v rámci hospitalizace 2 

násobek za dny na ARO, na oddělení intenzivní péče a za dny akutní péče při neodkladné 

operaci. Dalším pozitivem je pojistné plnění u pojištění invalidity, která se vztahuje 

komplexně na všechny tři stupně. 

 

Výhody ČP 

V rámci hospitalizace plní ČP nejenom nemocnice, ale i další léčebná zařízení. V pojištění 

ZO má zařazeno 39 onemocnění, oproti ČSOB, která jich má pouze 22. V rámci invalidity má 

individuální nastavení dle potřeb klienta. V rámci doby nezbytného léčení úrazu plní ČP 

zálohově už po 3. dnu úrazu, ČSOB až na konci léčby. Při úrazu v důsledku infarktu, 

epilepsie, mrtvice ČP plní sjednanou částku, kdež to ČSOB neplní vůbec. Pojištění trvalých 

následků je plněno už od 0,01% u ČP. U pojišťovny ČSOB je plněno až od jednoho procenta. 

 

ING pojišťovna 

ING poskytuje klientům životní pojištění ING Smart. Na základě zadaných požadavků je 

vytvořena Tab. 4.3.  

 

Tab. 4.3 

Modelace životního pojištění ING Smart 

Druh pojištění 
Pojistná částka 

Kč 

Konec pojištění 

ve věku 

Bonus 

Kč 

Cena pojištění 

Kč 

Smrt 100 000 65 

31 612 + 11 320 646 

ZO 100 000 65 

Invalidita  200 000 65 

Trvalé následky 200 000 65 

DNL       150 65 

PN       150 65 

Hospitalizace       100 65 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě modelace 

 

Všechna pojištění mají dobu trvání do roku 65 let. Věrnostní bonus klientovi náleží a to ve 

výši necelých 32 000 Kč. Bonus za bezeškodní průběh pojištění je ve výši 11 320 Kč. Cena 
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pojištění je 646 Kč/měsíc.  

 

Srovnání s ČP   

Výhody pojišťovny ING jsou následující. Cena pojištění, která je skoro o 150 Kč levnější, než 

by tomu tak bylo u ČP. Velkou výhodou je pojištění pracovní neschopnosti, které když se 

nahlásí událost do 29. dne včetně, má klient nárok na zpětné plnění 25 % sjednané částky. 

Jinou výhodou pojištění je plnění pojištění ZO u 69 diagnóz. Ty nejsou sice plněny ze 100 %, 

ale z pouhých 10 – 30 %. V konkrétním případě je výhoda u rizika invalidity, kde ING 

komplexně pojistila všechny 3 stupně. Kdežto u ČP je pouze na tuto částku pojištění II. a III. 

stupně. 

 

Výhody ČP  

Pojištění trvalých následků je s šestinásobnou progresí, kdežto u ING pouze 4násobná 

progrese. ČP nabízí zálohové plnění a částky jsou vyplaceny rychleji. ČP nemá výluky při 

plnění invalidity jakéhokoliv stupně, kdežto ING neplní invaliditu z úrazu ze souvislosti 

s epilepsií, náhlou cévní příhodou, zhoršení nemoci v rámci úrazu a spousty dalších. ČP plní 

pracovní neschopnost z bolesti zad. Jak už bylo výše zmíněno rovněž ČP plní při hospitalizaci 

nejenom nemocnice, ale i jiná zařízení. Je více flexibilní v rámci požadavků klientů.  

 

KOOPERATIVA 

Pojišťovna KOOPERATIVA je největším konkurentem, který ČP vysoce ohrožuje nejenom 

v životním pojištění. U životního pojištění to vypadá následovně. Dle stanovených parametrů 

je modelace životního pojištění Perspektiva vyobrazena v Tab. 4.4. 

 

Tab. 4.4 

Modelace životního pojištění Perspektiva 

Druh pojištění 
Pojistná částka 

Kč 

Konec pojištění 

ve věku 

Bonus 

Kč 

Cena pojištění 

Kč 

Smrt 100 000 65 

20 376 760 

ZO 100 000 65 

Invalidita  200 000 65 

Trvalé následky 200 000 65 

DNL       150 65 

PN       150 65 

Hospitalizace       100 65 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě modelace 
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Životní pojištění Perspektiva od Kooperativy stojí 760 Kč. Klientovi poskytuje za bezeškodní 

průběh 20 376 Kč navíc.  

 

Srovnání s ČP 

Výhoda plynoucí pro Kooperativu je cena pojištění. Ovšem je nižší pouze o pár korun. Další 

její výhodou je progresivní plnění u pojištění hospitalizace. Velkou výhodou v konkrétním 

případě je nárok na bonus.  

 

Výhody ČP 

Česká pojišťovna, a. s. má oproti Kooperativě spousty výhod. Již několikrát zmíněná 

hospitalizace je jednou z nich. Další výhodou je zálohové plnění, které má i Kooperativa. 

Ovšem ta plní zálohově až po třech měsících, ČP hned. U trvalých následků má Kooperativa 

pouze 4násobnou progresi, oproti ČP. Kooperativa má plnění od 0,1 % trvalých následků. 

Jediná ČP má trvalé následky plněny od 0,01 %. 

 

Pojišťovna České spořitelny 

Životní pojištění FLEXI od pojišťovny České spořitelny je velice oblíbeným produktem 

klientů. Modelace tohoto pojištění vypadá následně, viz Tab. 4.5.  

 

Tab. 4.5 

Modelace životního pojištění Flexi 

Druh pojištění 
Pojistná částka 

Kč 

Konec pojištění 

ve věku 

Bonus 

Kč 

Cena pojištění 

Kč 

Smrt 100 000 75 

22 791 + 5 665 629 

ZO 100 000 65 

Invalidita  200 000 65 

Trvalé následky 200 000 75 

DNL       150 75 

PN       150 75 

Hospitalizace       100 75 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě modelace 

 

Jak lze vidět z tabulky, tak životní pojištění Flexi je cenově nejlevnější ze všech výše 

zpracovaných nabídek. Životní pojištění stojí 629 Kč. Pojišťovna České spořitelny rovněž 

nabízí bonus za bezeškodní průběh ve výši 22 791 Kč a ještě k tomu poskytne věrnostní 
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bonus ve výši 5 661 Kč.  

 

Srovnání s ČP 

Výhodou pojištění Flexi je bezesporu jeho cena. Rovněž doba pojištění může být výhodou, 

pro pracující důchodce. Výplata bonusu za bezeškodní průběh a za věrnost může potěšit též 

mnoho klientů.  

 

Výhody ČP 

Krom již několikrát zmíněné hospitalizace, počtu závažných onemocnění, má i spoustu jiných 

výhod. Trvalé následky plní Flexi pojištění od 0,5 % a čtyřnásobnou progresí. ČP má v tomto 

velkou výhodu. ČP má i spoustu jiných předností: časové ohraničení rizik, vyplácení záloh, 

plnění úrazu při poranění vazů, šlach, kloubů a svalů a individuální stanovení pojištění 

invalidity. 

 

 

Vyhodnocení životního pojištění 

 

Na základě stanovených parametrů na modelaci životního pojištění u pěti pojišťoven, bylo 

zjištěno následující. Česká pojišťovna, a. s. je nejdražší pojišťovnou ze všech konkurentů. Má 

ovšem spoustu výhod, které konkurenti nemají. Trvalé následky plní s šestinásobnou progresí 

a od poškození 0,01 % těla, což nemá žádná z výše zmíněných. Pojištění invalidity má ČP 

pouze v daném příkladu pokryto pro II. a III. stupeň, ovšem variabilita pojištění invalidity má 

obrovský rozsah. Klient se sám rozhodne, jak se chce pro dané riziko zajistit. Má na výběr 

snižování částek, ukončování pojištění ve stanoveném věku, dopojištění určitého rizika a lze 

na jedno pojištění pojistit celou rodinu.  

 

Rovněž ČP vyplácí zálohy z pojištění, je vysoce flexibilní pro individuální požadavky klientů 

a plní mnoho skutečností, které jiné pojišťovny neplní. Ovšem oproti tomu je dražší.  

 

Pojišťovna Kooperativa, která má druhý největší podíl na trhu v rámci životního i neživotního 

pojištění, však není o moc levnější a je slabší v pojištění rizik. Lze proto říct, že ČP je až na 

cenu a věrnostní bonus, který ovšem nabízí od vyšší ceny, nejflexibilnější v životním 

pojištění. Jiné, výše zmíněné pojišťovny a jejich produkty, jsou sice levnější, v některých 

nepatrných drobnostech lepší, ale hůře přizpůsobitelné klientovým požadavkům.  
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4.2.2  Srovnání pojištění staveb 

 

V rámci pojištění staveb byly makléřskou společností zhotoveny nabídky čtyř konkurentů. 

Nabídka vypadala následovně: dřevostavba, 75 m
2
, bez podsklepení, bez patra, sklonitá 

střecha, v nezáplavové oblasti. Makléřská společnost doporučila následující nejvíce žádané 

pojišťovny: Allianz, Generali, Kooperativa a ČP. Pro stanovený rozsah diplomové práce je 

rozbor pouze jedné varianty pojištění. Modelace pojištění staveb všech pojišťoven jsou 

uvedeny v Příloze 9 až 12. 

 

Česká pojišťovna 

Pojištění staveb u ČP lze sjednat v pěti variantách: start, standart, exklusiv, exklusive plus a 

exclusiv max. Varianty se od sebe liší nejenom cenou, ale převážně nabídkou pojistných rizik.  

V konkrétním případě se bude pracovat s variantou exklusiv plus. 

 

Dle výše stanovených parametrů je proveden rozbor pojištění stavby. Zkoumané parametry 

jsou cena, pojistná hodnota budovy a pojistná rizika, viz Tab. 4.6. 

 

Tab. 4.6 

Modelace pojištění stavby 

Pojistné rizika 
Hodnoty rizika 

Kč 

Pojistná hodnota 

budovy v Kč 

Cena pojištění 

Kč 

Vedlejší stavby    167 000 

1 670 000 2 042 

Živelné pohromy 1 837 000 

Povodeň, záplava 1 837 000 

Vodovodní nebezpečí 1 837 000 

Pojištění skel     20 000 

Odcizení věcí krádeží     10 000 

Poškození stavebních součástí     10 000 

Přepětí     60 000 

Poškození fasády     10 000 

Poškození porostů na 

pozemku 
    20 000 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě modelace 

 

V konkrétním případě pojištění stavby od ČP je nabídnuto ve variantě exclusiv plus, kde je 

deset pojistných rizik a asistenční služby. V rámci pojištění exclusiv plus lze dopojistit i jiná 

rizika. Pojistná hodnota budovy je automaticky vygenerována ve výši 1 670 000 Kč a cena 
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pojištění stojí 2 042 Kč/rok bez poskytnuté slevy. V rámci pojištění je asistence, která vyřeší 

drobné nedostatky, např. přivolání zámečníka při zablokování dveří. 

 

Pro lepší pochopitelnost jsou rizika vysvětlena. Pojištění rizik vedlejších staveb se vztahuje na 

stavby na pozemku domu. Zahrnují se zde garáže, kolně, kůlny, stodoly, studny, skleníky, 

bazény a přístřešky. Riziko živelných pohrom se vztahuje na ochranu proti požáru, blesku, 

vichřici, krupobití a tíhy sněhu. Riziko povodně a záplavy souvisí s vodou nejenom vylitou 

z koryta řeky. Riziko se vztahuje i na silné srážky, které vytvoří takové množství vody, které 

zemina není schopna pojmout v oblastech, kde řeka není. Riziko vodovodní pohromy se 

vztahuje na vodu vytékající z vodovodních zařízení či potrubí. Pojištění skel se vztahuje na 

vybití oken. Poškození či zničení stavebních součástí se týká např. okapů nebo zábradlí. 

Pojistné riziko přepětí se vztahuje na úder blesku, který v domě spálí elektrické spotřebiče. 

Riziko poškození zateplené fasády se týká ptáků, hlodavců a hmyzu. V poslední řadě pojištění 

porostů na pozemku se vztahuje na jejich loupež nebo odcizení či zničení způsobené živly. 

 

Generali  

Pro srovnání byla jako první vybrána pojišťovna Generali se svým pojištěním bydlení. 

Parametry byly zadány dle požadavků. Zvolena je varianta Plus limit. Pro srovnatelnost 

přiložena Tab. 4.7 s modelací. 

 

Tab. 4.7 

Modelace pojištění stavby 

Pojistné rizika 
Hodnoty rizika 

Kč 

Pojistná hodnota 

budovy v Kč 

Cena pojištění 

Kč 

Vedlejší stavby    174 200 

871 000 2 723 

Živelné pohromy 1 045 200 

Povodeň 1 045 200 

Vodovodní poškození    100 000 

Pojištění skel     10 000 

Vandalismus     20 000 

Přepětí      30 000 

Krádež, vloupání    50 000 

Odcizení stavebních součástí    50 000 

Pojištění elektromotorů    20 000 

Příslušenství staveb 100 000 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě modelace 
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Pojišťovna Generali poskytuje klientům v rámci pojištění staveb jedenáct rizik, ovšem za 

vysokou cenu.  

 

Srovnání s ČP 

Výhodou pojišťovny Generali je vyšší cena pojištění rizika vedlejších staveb, které je 20 % 

z pojistné částky domu. Druhou výhodou je automatické poskytnutí rizika vandalismu, které 

má ČP pouze jako doplňkovou možnost. Pojišťovna Generali poskytuje vyšší hodnotu 

pojištění stavebních součástí v částce 50 000 Kč a vyšší částku na riziko krádež a vloupání. 

Navíc je v pojistné smlouvě zahrnuto pojištění elektromobilů, jež ČP vůbec nemá. Obrovskou 

nevýhodou je cena pojištění, která je oproti konkurentům nepřijatelná. Pojišťovna 

neposkytuje nijak zvláštní zvýhodnění, aby cena byla takto vysoká.  

 

Výhody ČP 

Hlavní výhodou je cena pojištění stavby. Pojišťovna vyniká též v pojištění vedlejších staveb, 

kde má větší rozsah uplatnění, ale ve srovnání s nižní částkou. ČP má pojistné riziko 

vodovodní hrozby v plné pojistné částce. Pojištění přepětí je rovněž nabízeno klientům s vyšší 

částkou. I přesto, že neposkytuje některá rizika oproti pojišťovně Generali, klienti je mohou 

uplatnit v rámci jiného pojistného rizika či si toto riziko dopojistit. Velkou předností je, ale 

výše hodnoty hlavní budovy, která je trochu nadstavená, ale v rámci plnění pokryje celou 

novou stavbu. Dnes se tato dřevostavba postaví zhruba v hodnotě 1 400 000 Kč. Což oproti 

Generali, která má odhad budovy na necelých 900 000, je dosti malá suma.  

 

Allianz 

Pojišťovna Allianz v rámci pojištění stavby poskytuje klientům variantu Excluziv, která je 

použita i pro srovnání. Modelace je zpracována na základě zadání, viz Tab. 4.8.  

 

Tab. 4.8 

Modelace pojištění stavby 

Pojistné rizika 
Hodnoty rizika 

Kč 

Pojistná hodnota 

budovy v Kč 

Cena pojištění 

Kč 

Vedlejší stavby 212 147 1 414 312 2164 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě modelace 

 

Na základě poskytnutých dat, je možno pouze vyvodit pojistnou částku, cenu pojištění a výčet 
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rizik. Což ovšem ve srovnání není velkým problémem.  

 

Srovnání s ČP 

Allianz poskytuje pojištění rizik vyčtených v příloze, proto nebudou všechna vypsána. 

V rámci srovnání poskytuje Allianz pojištění nárazu vozidla, znečištění kouřem, vandalismu, 

chybnou funkcí sprinkleru a pojištění zkratu v elektromotorech, oproti ČP, která to má pouze 

jako doplňkové připojištění. Což je výhodou pro Allianz. Ovšem z neznalosti konkrétních 

částek nelze porovnat přesnou výhodu. Ovšem znalost částky pojištění vedlejších staveb 

znamená pro Allianz výhodu. ČP poskytuje nižší částku plnění vedlejších staveb. Rovněž je 

výhodou Allianz pojistná částka hodnoty budovy, která se rovná dnešní hodnotě nového 

postaveného dřevodomu. Náhrada za ztrátu vody je rovněž automaticky pojištěným rizikem 

ve smlouvě pojištění stavby pojišťovny Allianz. 

 

Výhoda ČP 

Náraz vozidla a vandalismus lze po domluvě s klientem připojistit. Pojištění ztráty vody lze 

také sjednat ve vyšší variantě pojištění stavby. Výhodou ČP je její cena, která je o necelých 

120 Kč nižší. Oproti výše zpracované Allianz poskytuje ČP pojištění porostů na pozemku. 

Z důvodu neznalosti částek nelze více ohodnotit.  

 

Kooperativa 

Dle výše stanovených parametrů je stanovena modelace pojištění rodinného domu od 

pojišťovny Kooperativy. Modelace je zpracována ve variantě komfort, viz Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1 

Modelace pojištění staveb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat společnosti Kooperativa 

 

Pojišťovna Kooperativa nabízí klientům pojištění stavby v hodnotě 2 198 Kč/rok.  

 

Srovnání s ČP 

Pojišťovna Kooperativa nabízí navíc oproti ČP pojištění movitých věcí sloužících k výstavbě, 

opravám nebo údržbě v hodnotě 70 000 Kč. Pozitivum je rovněž pojištění stavebních součástí 

ve vyšší hodnotě, pojištění vandalismu, pojištění úklidu po živlech a únik vody. Mnoho 

pojistných rizik nabízí v nepatrně vyšších hodnotách. 

 

Výhoda ČP 

Výhodou České pojišťovny, a. s. je cena pojištění, vyšší hodnota některých totožných 

pojistných rizik, kterými jsou povodeň, záplava, vedlejší stavby či vodovodní události. Je zde 

možnost připojištění výše zmíněných nedostatků, které nejsou automaticky ve smlouvě 

pojištěny.  

 

 

Vyhodnocení pojištění staveb 

 

Pojištění staveb, které bylo zpracováno výše, vyneslo následující. Pojišťovna Generali, ač 

nabízí v několika případech vyšší plnění některých rizik, je vysoce drahá ze všech 

zpracovaných nabídek. Velkou hrozbou či kritikou může být pojistná částka, která je 
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stanovena na velice nízké úrovni 871 000 Kč. Po informování u konkrétních stavitelů lze dnes 

takový to dům postavit v hodnotě zhruba 1 400 000 Kč. Při totální katastrofě by částka na 

postavení nového domu nestačila. 

 

Pojištění majetku, které nabízí pojišťovna Allianz nelze dokonale porovnat z důvodu 

neposkytnutí konkrétních pojistných částek jednotlivých druhů rizik. Z poskytnutých 

informací lze vyčíst, že lze pojistnou nabídku zhodnotit jako vysoce konkurenční. Nabízí 

téměř vše co ČP a nabízí i rizika, která lze v ČP připojistit nebo pojistit pouze v nejvyšší 

variantě. Cenově je také vysoce konkurenční. Liší se pouze v částce pojistného o 120 Kč. 

V hodnotě pojistné částky domu se nejblíže přibližuje reálu. 

 

Jako poslední rozebranou pojišťovnou byla pojišťovna Kooperativa. Kooperativa nabízí 

cenově srovnatelné pojištění rodinného domu, jako Allianz a ČP. Hodnotu majetku vyčíslila 

vyšší, ovšem ne tak vysokou, jako ČP. Je rovněž vysoce konkurenční pojišťovnou v tomto 

druhu pojištění. Nabízí pojistná rizika, která ČP vůbec neposkytuje nebo jej pouze 

připojišťuje. Tento produkt lze rovněž označit za vysoce konkurenční.  

 

Česká pojišťovna, a. s. má nejnižší stanovenou cenu ze všech výše zmíněných konkurentů. 

Nabízí rovněž nejvyšší částku pojistného domu, která nabízí i vyšší plnění v rámci základních 

rizik. Negativa, která byla zjištěna, jsou dobrovolně dopojistitelná rizika nebo částky rizik, 

které lze za úplatu navýšit. Dá se s jistotou říct, že ČP je srovnatelná s pojišťovnou Allianz a 

Kooperativou. Zde už záleží na klientově rozhodnutí, jeho potřebám či požadavkům a také na 

poskytnutých slevách obchodníka.   

 

 

4.2.3  Srovnání povinného ručení 

 

Porovnání konkurenčních pojišťoven a jejich produktů v povinném ručení je vcelku 

jednoduché a není nijak rozsáhlé. Důvod proč tomu tak je, je pouze srovnání ceny. Pro 

srovnání jsou zvoleny následující pojišťovny: Generali, AXA, Kooperativa a ČP. Zadaná byla 

kritéria: řidič muž ve věku 30 let, najeto v bonusu 38 měsíců a základní pojištění 35x35 

milionu Kč bez zadaných obchodních slev. Automobil měl zadaná kritéria: Fiat Punto, výkon 

54 kW a rok výroby 1995. Modelace jsou přiloženy v Příloze 13 až 16. 
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Česká pojišťovna 

Dle výše stanovených parametrů, je stanoveno zákonné pojištění vozidla ve výši 4 142 

Kč/rok. Není zde poskytnuto žádné připojištění.  

 

Generali 

Na základě stanovených požadavků vyšlo pojištění vozidla u pojišťovny Generali v hodnotě 

3 040 Kč/rok. Oproti ČP je tato částka více než rozdílná. Hodnota pojistného klesla o víc než 

tisíc korun. Pro klienta bude zajisté zajímavější. 

 

AXA 

Pojišťovna AXA nabízí povinné ručení dle stanovených kritérií ve výši 2 940 Kč. Pojišťovna 

AXA zde ještě nabízí slevu 10 % z hodnoty pojistného, pokud klient bude platit tuto částku 

ročně. Hodnota pojistného dosáhne 2 646 Kč. Oproti ČP je to rovněž částka menší o 1500 Kč. 

 

Kooperativa 

I přes kampaň této pojišťovny, která nabízí plný bonus při sjednání povinného ručení právě u 

ní a tím i vysokou slevu, je počítáno dle stanoveného zadání, tedy bez slev. Cena při variantě 

35x35 milionů Kč je rovná částce 4 318 Kč. Tato hodnota je nejvyšší ze všech zkoumaných 

pojišťoven. Není divu, že Kooperativa je zaměřena momentálně na snižování pojistného u 

povinného ručení motorových vozidel. 

 

 

Vyhodnocení konkurenčního srovnání povinného ručení motorových vozidel 

 

Dle stanovených parametrů bylo výše zjištěno, že jsou si rovny vždy dvě pojišťovny. ČP si 

cenově konkuruje s Kooperativou a Generali si konkuruje s pojišťovnou AXA. Rovněž lze 

zde říci, že nejlevnější pojištění je od pojišťovny AXA, která se v rámci pojištění dostala na 

částku 2 940 Kč, při ročním placení na částku 2 646 Kč. Pro klienta je to vysoce lákavá 

nabídka. Ovšem není zde zahrnuta momentální kampaň Kooperativy, která nabízí plný vyjetý 

bonus i pro klienty, kteří jej dosud nemají. Spousta mladých klientů tak může zvažovat, zda si 

pojistné uzavřou u AXY, Generali či využijí akci Kooperativy. Je zde vidno, proč ztrácí ČP 

svou pozici v rámci neživotního pojištění. Je v tomto případě příliš cenově výrazná.  
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4.3  PESTLE analýza 

 

Cílem analýzy je zjistit, zdali makroekonomické faktory význačně ovlivňují chod společnosti. 

Na základě postupu specifikovaného v teoretické části práce bude postupováno v praktické 

části práce. Pro znázornění hrozeb a příležitostí bude níže uvedena tabulka, viz Tab. 4.10. 

 

Politické prostředí 

Politické prostředí ve značné míře ovlivňuje množství malých a drobných podnikatelů 

státními příspěvky. V dnešní době je velice rozsáhlá podpora tohoto druhu podnikání formou 

dotací a úvěrů. Pro ČP to může znamenat příležitost ve formě nových klientů z této oblasti. 

ČP se zaměřuje i na specifická pojištění podnikatelů a jejich zaměstnanců.  

 

Ovšem i nestálost a zmatek v naší politice, má negativní vliv na výnosy ČP. Příkladem může 

být nejasnost ve stanovení důchodového věku, která negativně ovlivňuje důchodově 

připojištění. Změna v penzijní reformě a následné vytvoření třech pilířů penzijního pojištění, 

taky k jistotě lidí moc nepřispělo. Klientům je jasné, že důchodu se nedožijí, tak si na něj 

nemusí ani spořit a informovat se nechtějí, popřípadě informace nepřijímají.  

 

Ekonomické prostředí 

Do ekonomického prostředí lze zařadit momentální daňovou změnu v životních pojištěních a 

penzijních připojištěních a tou je daňová konverze. Znamená to, že klient si musí vybrat a 

písemně potvrdit, zdali chce mít smlouvu daňově uznatelnou a odpočitatelnou při 

vyúčtovávaní daňového přiznání nebo jestli chce provádět pravidelné výběry ze své smlouvy. 

Rozhodnutí musí být podáno do konce dubna roku 2015. Mnoho klientů to nijak zvláště 

neřeší a nechávají variantu odpočtu od daně. Je pro ně obtížné, časově náročné a nezáživné 

navštěvovat pobočky a vzdělávat se. I přes to je ale malá skupina klientů, která je ochotna se 

v tomto směru informovat. 

 

Ekonomický faktor nezaměstnanost je působícím faktorem na placení pojistného, viz Tab. 

4.9. Jakmile se klient ocitne na úřadu práce, je velká pravděpodobnost, že první věc, co udělá 

je neplacení závazků. ČP následkem toho ruší pojistné smlouvy a klient je mnohem v horší 

pozici než si myslí.  
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Tab. 4.9 

Nezaměstnanost  

Ukazatel 4/4 2013 1/4 2014 2/4 2014 3/4 2014 4/4 2014 

Míra zaměstnanosti (%) 55,4 55,1 55,6 55,9 56,2 

Obecná míra nezam. (%)   6,7   6,8   6,0   5,9   5,7 

Míra ekonomické aktivity (%) 59,4 59,1 59,1 59,4 59,6 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z Českého statistického úřadu 

 

Sociální prostředí 

Pro ČP je nemalou výhodou sledovat vývoj populace. Roli hraje především věk či vzdělání a 

vývoj rodin a domácností. Čím více ekonomicky aktivního obyvatelstva, tím více 

potenciálních klientů. Ovšem vzdělanější občané jsou náročnou skupinou klientů se 

specifickými požadavky. Naproti tomu jsou opační občané a to sociálně slabší. Občané 

z azylových domů, romských občanů či lidé na ulici nejsou vhodnými klienty ČP.    

 

Technologické prostředí 

ČP je tvůrcem neustále nových produktů, které jsou propracovanější a pro klientelu 

přijatelnější. Inspiruje se nejen konkurencí, ale i potřebami, které klienti požadují. Pojišťovna 

neustále reaguje na změny konkurence a snaží se vyjít svým zákazníkům vstříc.  

 

Legislativní prostředí 

ČP je vysoce ovlivněna vydáním Občanského zákoníku (OZ), který vešel v platnost 1.1.2014. 

Nařizuje např., že klient musí mít pojistný zájem smlouvu uzavřít, který musí být písemně 

zaznamenán a potvrzen podpisem, jinak je smlouva neplatná. OZ dále stanovuje rozšíření 

informačních povinností ve vztahu k spotřebiteli během procesu sjednávání smlouvy. ČP byla 

ovšem na vydání OZ připravená a změny ji nezaskočily. Od začátku platnosti najela na nový 

systém, který řádně propracován a obchodníci s ním byli seznámeni. 

 

Ekologické prostředí 

ČP není výrobní podnik pouze podnik poskytující pojištění a služby s ním spojené, tudíž se na 

znečištění životního prostředí nepodílí.  
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Vyhodnocení PESTLE analýzy 

 

Tab. 4.10 

PESTLE analýza 

PESTLE faktor Dopad Příležitost Hrozba 

Politické prostředí  

Podpora malých a 

středních podnikatelů 

Očekávané zvýšení 

podnikatelů, případně 

jejich zaměstnanců 

Noví potencionální 

zákazníci 
 

Politická nestálost, 

změna informací, 

penzijní reforma 

Negativní přístup 

k penzijnímu 

připojištění 

 
Nevzdělanost, 

negativní přístup 

Ekonomické prostředí  

Daňová konverze 

Převážně negativní 

vnímání okolí na změny 

v daňové uznatelnosti 

 
Negativní přístup 

na změny 

Vysoká 

nezaměstnanost 
Neplacení závazků  

Ztráta klientů, 

zisku 

Sociální prostředí  

Věk, vzdělání 
Očekávaný nárůst 

klientely 

Noví potencionální 

zákazníci 
 

Technologické prostředí  

Inovace 

Neustálé sledování a 

vyrovnávání se 

konkurenci 

 
Lepší produkt 

konkurence 

Legislativní prostředí  

Občanský zákoník 
Změny v poskytování 

produktů, vzdělávání se 
 

Reakce na změny 

v pojištění 

Ekologické prostředí  

ČP poskytuje pouze 

pojišťovací produkty 

Neznečišťuje, žádná 

omezení 
  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pomocí PESTLE analýzy bylo hodnoceno makroekonomické prostředí České pojišťovny, 

a. s..  

 

Zjištěno bylo několik hrozeb a pouze jedna příležitost, která však zasahuje do více oblastí. 

Jako první proběhlo zpracování informací v politickém prostředí, kde byla zjištěna příležitost 

ve formě získání nových potenciálních klientů, která se vyskytla i jako příležitost v sociálním 

prostředí. Příležitost ve formě nové klientely očekává ČP od inovací a od nově vzniklých 

podnikajících subjektů.  

 

Ohrožení bylo v analýze zjištěno mnohem více. V politickém prostředí byla zjištěna hrozba 

nevzdělanosti a negativního přístupu k politickým zásahům, vyhláškám a novelám. 
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Ekonomické prostředí ukázalo, že hrozbou je rovněž negativní přístup občanů na změny, 

tentokrát ale v ekonomické oblasti. Existuje určitý druh člověka, který je uzavřen novým 

poznatkům a ví, že pravdu má pouze on sám a nikdo jiný jej nepřesvědčí.  Na takové případy 

lze pouze zareagovat se slovy: „Děkuji, že jste si mě vyslechl a doufám, že jako vzdělaný 

občan chápete, oč jde, a jste si vědom rizika plynoucí z dané situace.“ Protože vždy se najde 

někdo, kdo bude neochoten přijmout změnu a v dané situaci se nebude chtít informovat.  

 

Negativum ve formě vysoké nezaměstnanosti může přinést, snad to nejvíce obávané pro 

pojišťovací společnosti, a to ztrátu klientů a tím i zisku. Společnost hrozbě věnuje pozornost, 

bohužel však ztráta práce klienta je neovlivnitelná. Technologické prostředí ukázalo ohrožení 

ve formě nového produktu u konkurence. Nový produkt může být lepší, levnější, flexibilnější, 

konkurenceschopnější a lidmi přijatelnější. Konkurenci musí ČP neustále sledovat a vždy by 

měla být o krok napřed. Poslední výstrahou může být špatná reakce ČP na legislativní změny. 

Neočekávané změny v zákonech mohou způsobit pomalejší reakci a tím i neprofesionální 

práci pojišťovacích agentů. Zákony se mění a jejich neznalost neomlouvá.  

 

 

4.4  Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Konkurence analyzovaná dle Porterova modelu. Na základě postupu Porterovy analýzy, který 

je specifikován v teoretické části, budou jednotlivé konkurenční síly zpracovány níže, 

v praktické části. 

 

 

4.4.1  Stávající konkurence 

 

Do této kategorie patří podniky působící v daném oboru, tzn. pojišťovny. Veškeré subjekty 

působící na trhu pojišťovnictví jsou uvedeny v Příloze č. 1. Jak již bylo výše uvedeno, mezi 

hlavní konkurenty patří třináct největších pojišťoven: Allianz pojišťovna, a. s., Česká 

podnikatelská pojišťovna, a. s., Generali Pojišťovna, a. s., Hasičská vzájemná pojišťovna, 

a. s., Kooperativa pojišťovna, a. s., a mnoho dalších.  
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Allianz pojišťovna, a. s. 

Allianz pojišťovna, a. s. je součástí největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz 

Group, který má více než 80 milionů klientů ve více než 70 zemích. V České republice působí 

od r. 1993. Od té doby zpracovali přes 9 milionů smluv a drží si tak místo 3. největší 

pojišťovny v ČR. Společnost pojišťuje více než 700 tisíc českých řidičů, majitelů nemovitostí 

a turistů. Posláním pojišťovny je nabízet nejširší krytí spolu s nadstandardní péčí o klienty. 

Penzijní společnost Allianz nabízí důchodové spoření a doplňkové penzijní připojištění. 

Je nástupcem Allianz penzijního fondu. Pojišťovna nabízí pojištění vozidel, pojištění majetku 

a odpovědnosti, pojištění osob, penzijní produkty, cestovní pojištění, golfové pojištění a 

produkty pro firmy. (Allianz, 2015) 

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) je rovněž univerzální pojišťovnou, která poskytuje 

klientům novodobé produkty a komplexní pojistná východiska v oblastech životního i 

neživotního pojištění. Na českém pojistném trhu působí už dvacet let. ČPP si udržuje silnou 

pozici v pojištění motorových vozidel, především v zákonném povinném ručení. S více než 

milionem pojistných smluv se řadí na třetí místo v poskytování povinného ručení na českém 

pojistném trhu. ČPP nabízí mnoho dalších produktů i v dalších pojistných segmentech, 

v životním a úrazovém pojištění, v občanském majetkovém pojištění a v pojištění firem. 

I přes širokou konkurenci pojišťoven na domácím trhu se ČPP prezentuje jako stabilní a 

finančně silná firma. Momentálně spravuje cca 1,5 milionu pojistných smluv a její produkty 

využívá 850 tisíc klientů. Roku 2005 se stala součástí jedné z nejčetnější evropských 

pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. (Česká podnikatelská pojišťovna, 2015) 

 

Generali Pojišťovna, a. s.,  

Generali Pojišťovna a. s. je součástí skupiny Generali. Zaměstnává 77 tisíců zaměstnanců po 

celém světě a má 65 milionů klientů ve více než 60 zemích. Generali zaujímá vůdčí pozici na 

trzích západní Evropy. Stále významnější postavení získává v Asii a v oblastech střední a 

východní Evropy. V 10 státech tohoto regionu je skupina Generali jedním z hlavních 

poskytovatelů širokého portfolia pojištění zejména prostřednictvím holdingové společnosti 

Generali CEE Holding. Osobitý přístup, výborné pojistné produkty životního i neživotního 

pojištění namodelované na základě potřeb klientů a klientský servis jsou pro pojišťovnu 

Generali automatikou. Obsáhlý pojistný plán, zahrnující individuální pojištění osob, 

odpovědnosti, majetku, motorových vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik je 
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nabízen prostřednictvím svých školených zaměstnanců i řady renomovaných makléřských 

společností. Pojišťovna Generali má své kanceláře téměř v každém městě a je přístupná 

klientům na celém území České republiky. (Generali Pojišťovna, 2015) 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.,  

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. (HVP) vznikla roku 1900 a je jednou z nejstarších 

pojišťoven v Evropě. V roce 1992 byla její aktivita obnovena Sdružením hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. HVP poskytuje pojišťovací produkty, z oblasti životního i neživotního 

pojištění, širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám. Přispívá protipožární 

prevenci a činnosti sborů dobrovolných hasičů na území České republiky. (Hasičská 

vzájemná pojišťovna, 2012) 

 

Kooperativa pojišťovna, a. s.,  

Kooperativa pojišťovna, a. s. se stala druhou největší pojišťovnou na českém trhu.  Byla 

založena roku 1991 jako první komerční pojišťovna v bývalém Československu. Je 

univerzální pojišťovnou, která nabízí široké portfolio služeb a všechny standardní druhy 

pojištění. Jejími klienty jsou jak občané, tak klientela z řad firem, od drobných podnikatelů až 

po velké korporace. Pojišťovna Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group. 

(Kooperativa pojišťovna, 2015) 

 

Mezi další přímé konkurenty patří makléřské společnosti: Broker consulting , a. s., Broker 

Trust, a. s., společnost ZFP, Inpol, a. s., Partners Financial Services, a. s. a mnoho jiných. 

Tyto společnosti mají možnost uzavírat pojištění ze všech pojišťoven a tudíž vybírat mezi 

nimi nejlepší a nejvhodnější varianty pro klienta.  

 

 

4.4.2  Nově vstupující konkurence 

 

Vstup nově vzniklých potenciálních konkurentů na trh pojišťoven je pro stávající pojišťovny 

obrovskou hrozbou. Nově vzniklá společnost si může vybudovat dobré jméno, širokou 

klientelu a stát se tak jedničkou na trhu. Mezi nově vzniklé se řadí i tzv. bankopojišťovny. 

Mezi nejznámější a nejvíce ohrožující ČP jsou ČSOB pojišťovna, a. s., Komerční pojišťovna, 

a. s., Pojišťovna České spořitelny, a. s., a mnoho dalších.  
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Pojišťovna České spořitelny, a. s. 

Pojišťovna České spořitelny působí v České republice již od roku 1993. V průběhu let se 

vypracovala na místo předního poskytovatele bankopojištění. Veškeré produkty životního 

pojištění nabízí v široké síti poboček České spořitelny i u renomovaných externích partnerů 

po celé České republice. O kvalitách a velikosti pojišťovny svědčí zejména to, že v roce 

2014 dosáhlo předepsané pojistné 11,9 miliard Kč a základní kapitál aktuálně činí 

1,9 miliardy Kč. Je tak jednou z nejlépe kapitálově vybavených pojišťoven v ČR. Od roku 

2008 patří do silné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a dlouhodobě spolupracuje s 

druhou největší zajišťovnou na světě Swiss Re. (Pojišťovna České spořitelny, 2015) 

 

ČSOB pojišťovna, a. s.,  

ČSOB pojišťovna vznikla 1. 1. 2003 prodejem podniku mezi IPB Pojišťovnou, a. s. a ČSOB 

pojišťovnou. Dnes je ČSOB univerzální pojišťovnou nabízející širokou škálu životních i 

neživotních pojištění pro fyzické i podnikatele. Pojišťovna má více než milion klientů a patří 

mezi nejlepší pojišťovny na trhu. Roku 2010 byla oceněna nejlepší pojišťovnou na trhu. 

(ČSOB, 2015) 

 

Ohrozit však mohou i pojišťovny, které vstoupí na český trh ze zahraničí, jsou úspěšné a 

rozšiřují svou působnost.  

 

 

4.4.3  Dodavatelé 

 

Česká pojišťovna, a. s. si své dodavatele pečlivě vybírá. Dle dostupných informací jsou 

dodavatelé ČP papírenské společnosti dodávající smlouvy veškerého druhu pojištění v tištěné 

podobě, papíry do tiskárenských zařízení, propisovačky s logem společnosti či jiné papírenské 

zboží.  

 

Jako dalšími externími dodavateli jsou matematici, na které se lze obrátit ve svízelné situaci, 

kdy je problém s oceňováním na straně klienta. Tito matematici jsou nezávislí a velmi 

objektivní.  
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4.4.4  Odběratelé 

 

Klientelu ČP tvoří veškeří občané, kterým je osmnáct let a svobodně se rozhodnou zajistit se, 

tedy pokud to není zákonem dané pojištění; povinné ručení. Pojistit lze samozřejmě i děti, ale 

pojistit je musí jeden z rodičů. To platí i při cestovním pojištění. Klientem pojišťovny jsou 

také firmy, drobní podnikatelé či živnostníci, pro které jsou speciálně upravené a zvýhodněné 

určité druhy pojištění. Pro majitelé bytových domů, obcím, městům, developerským 

společnostem, družstvům i ostatním právnickým osobám je nabídnuto také mnoho druhů 

pojištění. ČP myslí i na drážní dopravce, provozovatele silniční přepravy a na majitele 

přepravovaných zásilek, pro které zřídila pojištění ochraňující před ztrátou a poškozením 

zásilky, na krytí škod v dopravě a na mnoho dalších nepříjemností. Čím dál častěji jsou 

klientem ČP zemědělci. Pro něž je vhodné pojištění hospodářských zvířat, pojištění všech 

pěstovaných zemědělských plodin či pojištění lesů a lesních školek. Zvláštním druhem klientů 

jsou lékaři a zdravotnický zařízení (ambulance, nemocnice, lékárny). Pro ně pojišťovna 

vytvořila produkty: pojištění profesní odpovědnosti či pojištění elektronických zařízení. 

Poslední specifickou klientelou ČP jsou majitelé fotovoltaických elektráren, bioplynových 

stanic, malých vodních elektráren a větrných elektráren. 

 

 

4.4.5  Substituty 

 

Substituty v tomto směru lze chápat různě. V životním pojištění lze za substitut považovat 

částku, kterou si klient v pravidelném intervalu odkládá buď „doma do kasičky“ nebo si ji 

vkládá na speciální zhodnocující bankovní účet, který mu ještě k tomu připisuje měsíčně 

úroky. Za rovný substitut by se dala považovat denní částka, která by odpovídala sumě 

měsíční pojistky, kterou by klient platil, přepočtenou na den. Je tady samozřejmě riziko, že při 

kombinované události (hospitalizace, úraz, nemocenská) pojistka vyplácí vyšší částky, než má 

klient naspořeno. Na druhou stranu se člověku nemusí nikdy nic stát, svůj život prožije 

v pohodě a klidu a investované peníze mu zaručí krásnou dovolenou či nadstandartní důchod.  

 

Naproti tomu životní pojištění, které pokud je nezhodnocující a klient nedostane na konci 

životnosti pojistky ani korunu a nikdy nic se mu nestane, jej nepotěší a budou to pro něj 

vyhozené peníze. Proto je lepší zvolit takový druh životního pojištění, který, pokud se pro něj 
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klient definitivně rozhodl, by mělo být kapitálově zhodnocující, aby přineslo 

odpovídající výnos. 

 

Příklad  

Hospitalizace 300 Kč/den 

Úraz 300 Kč/den (doba léčení delší než 8 dní) 

Nemocenské pojištění 250 Kč/den (od 28 dne) 

 

Při zlomené noze klient proleží týden v nemocnici, kde mu nohu operují a musí být dva a půl 

měsíce na nemocenské. Se zlomeninou se léčí 80 dnů. 

 

Hospitalizace = 300 * 5 = 1500 Kč 

Úraz = 300 * 80 = 24 000 Kč 

Nemocenská = 80 – 28 = 52 * 250 = 13 000 Kč 

∑ 1 500 + 24 000 + 13 000 = 38 500 Kč 

 

Klient by teoreticky od pojišťovny dostal necelých 40 000 Kč, ale záleží, o jakou zlomeninu 

by se jednalo. Jde však o to, že doma by si klient tolik peněž nemusel našetřit, anebo by je 

mohl použít na něco jiného, potřebnějšího.  

 

Substitutem důchodového připojištění může být určitý druh dlouhodobé investice. Mezi 

nejčastěji preferovanější patří podílové fondy. Klient se rozhodne, jak vysokou částku chce 

investovat, na jak dlouho a jaký typ rizika k tomu očekávaný výnos si zvolí. Existují tři druhy 

přístupu: konzervativní, vyvážený a dynamický přístup. Každý z nich preferuje určitou výši 

rizika a k tomu odpovídající výši výnosu. Nejméně rizikový nepřinese takovou výši výnosu, 

jako nejrizikovější forma. Tyto investiční fondy či podílové fondy mají výhodu výběru, 

kdykoliv klienti požadují, namísto toho, ale fondy neposkytují možnost získání státního 

příspěvku. Úrok však může přinést větší výnos, než státní příspěvek.  

 

 

Vyhodnocení Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil 

 

České pojišťovně, a. s. konkuruje široká škála společností z oblasti pojišťovnictví. Za 

největšího konkurenta se dá považovat pojišťovna Kooperativa, a. s.. Dýchá ČP tzv. na záda. 
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V budoucím vývoji se může stát, že se pojišťovna Kooperativa, a. s. stane jedničkou na trhu. 

Pojišťovna Kooperativa konkuruje především přijatelnými cenami, svým jménem, které je 

všem známo a spolehlivými produkty. Pozici ČP může ohrozit i společnost zahraniční, která 

přijde na český trh s nízkou cenou a širokým portfoliem produktů. Na základě těchto 

eventualit ČP ztratí to nejdůležitější a tím jsou klienti. Mnoho klientů je u ČP díky jejímu 

jménu a výhodných podmínek a férovému chování. Naopak spousta klientů z důvodu 

nekalého chování od ČP odešla. Důležité je, aby se společnost zaměřila na svou odlišnost od 

ostatních pojišťoven a tou je kvalita poskytujícího servisu, širokého portfolia produktů a 

vysokého vyplácení dávek v případě pojistné události. Vyššímu vyplácení však předchází 

vyšší cena pojistného placeného klientem.  

  

 

4.5  McKinsey 7S 

 

Metoda vychází z postupu, který je popsán v teoretické metodice diplomové práce. 

 

Strategie 

Cílem ČP je poskytovat služby klientům. Službou se rozumí sjednání jakéhokoliv výhodného 

pojištění pro klienta za jím přijatelnou cenu. Pojištění musí být sjednáno precizně, dle 

požadavků klienta, zodpovědně proškoleným obchodníkem a správně, aby nemohlo klienta 

jakkoliv poškodit.  

 

Dalším cílem ČP je snažit se aktivně chránit a zlepšovat lidské životy. ČP hraje aktivní a 

vedoucí roli při zlepšování životů lidí prostřednictvím pojištění. Řídí a minimalizuje rizika 

občanů i firem. Zavazuje se k vytváření hodnot. Její stabilita, finanční jistoty, kvalitní servis a 

poradenství k plnění cílů napomáhají. (Česká pojišťovna, 2015) 

 

Česká pojišťovna, a. s. preferuje strategii diferenciace. Snaží se co nejvíce odlišit od svých 

konkurentů a poskytnout svým klientům vždy něco navíc.  

 

Struktura 

Na každé pobočce to vypadá obdobně. Na nejnižší pozici je „tipař“. Je to osoba, která začíná 

pracovat pro pojišťovnu, ale zatím se odborně zaučuje; sbírá informace z praxe a školí se. Na 

vyšší pozici je konzultant junior a konzultant, osoby, které prošly školeními a aktivně se 
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zařezují do pracovního procesu. Po sběru zkušeností a informací se obchodníci mohou 

vypracovat přes poradce, na poradce experta až k VIP poradci. Lépe znázorněno na Obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 

Kariérní možnosti obchodníka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací České pojišťovny 

 

Všechny tyto zmíněné pozice spadají pod manažera skupiny, který provádí dohled a 

pravidelné vzdělávací porady. Na manažerský post dohlíží oblastní ředitel. Nejvýše postavená 

pozice v ČP je zemský ředitel. Obrázek 4.3 uvádí kariérní růst od manažera po nejvýše 

postavenou pozici ředitele. 

 

Obr. 4.3 

Manažerská kariéra 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací České pojišťovny 

 

Systémy 

Mezi informační systém používá ČP interní systém Citrix, který využívají veškeří 

zaměstnanci. Naleznou na něm informace o produktech současných i minulých, veškeré 

kontakty, které k obchodování potřebují, modelovací programy, vyhledávací systém klientů 
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ČP, cvičné testy pro nováčky a další vzdělávací techniky. A když už si zaměstnanec neví 

vůbec rady, jsou zde nepřetržité telefonní linky, kde jsou vysoce školení informátoři, kteří 

najdou řešení. 

 

Do komunikačního systému lze zařadit celkově propojený email, kde zaměstnanec nalezne 

kontakty na veškeré pracovníky pojišťovny. Lze zde zařadit i zvýhodněné volání u operátora, 

který nabízí neomezený tarif pro zaměstnance pojišťovny a jejich rodinné příslušníky, za 

velice přínosnou cenu. 

 

Každá oblast, kde sídlí obchodní ředitel má svůj sekretariát, který se stará o všechny interní 

dokumenty, zpracovává smlouvy, zadává slevy, stará se o personální problémy a je k ruce 

všem manažerům.  

 

Spolupracovníci 

ČP si své zaměstnance vybírá velice pečlivě. Je však nutné, aby každý přijatý uchazeč měl 

vyřízeno živnostenské oprávnění. Každý manažer, který chce přijmout do svého kolektivu 

nového zaměstnance, provádí výběrové řízení. Nejprve provede důkladný pohovor, kde zjistí, 

jestli se uchazeč na pracovní pozici hodí. Jakmile projde pohovorem je pro něj připraveno 

assessment centre. Z této tří kolové vyřazovací metody vzejdou nejlepší potenciální 

obchodníci pro společnost. Po přijetí následuje certifikační test pro ČNB.  Dále nastává tří 

měsíční vzdělávací proces, kde si obchodník osvojí informace o základních produktech 

společnosti. Během tohoto procesu už však musí splňovat určité stanovené podmínky. Už 

v prvních měsících musí uzavírat určitý počet smluv i přesto, že nemá téměř žádné 

zkušenosti. To je obrovským handicapem pro obchodníka i jeho klienta.  

 

Schopnosti 

I přes krátkodobý vzdělávací proces obchodníků, si pojišťovna zakládá na vysoké 

profesionalitě svých zaměstnanců. Neustálé vzdělávání a přezkoušení vede ke zvýšení 

zdatnosti zaměstnanců. Pojišťovna si zakládá na odbornosti, kvalitním klientském servisu, 

informovanosti, solidnosti, která z ní dělá předního konkurenta. Vztahy se svými klienty se 

snaží udržovat i po ukončení nebo zrušení smlouvy ze strany klienta. 

 

Styl 

Jelikož veškeří zaměstnanci pracují na živnostenské oprávnění, hraje zde styl vedení a 
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plánovaní času náležitou roli. Manažer skupiny vždy konkrétně stanoví, kdy se bude se svou 

skupinou scházet. Stanoví též motivační program pro svou skupinu, aby zaměstnanci 

efektivněji pracovali. Manažer se se svými spolupracovníky vídá minimálně jednou týdně a 

projednává s nimi práci a dělí se o zkušenosti, ať už o pozitivní či negativní. Každý měsíc 

probíhá individuální schůzka s každým spolupracovníkem zvlášť a probírá se jeho dosavadní 

výkon a jeho následná aktivita. Mezi manažery probíhá obdobná aktivita. 

 

Sdílené hodnoty 

Jako každá společnost má i ČP stanovený kodex, podle něhož se řídí. Kodex stanovuje 

minimální standardy chování, které je třeba dodržovat. Stanovuje konkrétní pravidla chování. 

I přesto panuje uvnitř organizace přátelská atmosféra. Ovšem najdou se zde i obchodníci, 

kteří roznáší negativní fakta o druhých, ale nikdo není dokonalý. 

 

Kulturu ČP tvoří mnoho aspektů. Jedním z nich je styl oblékání, kdy veškeří členové musí na 

schůzky ke klientům chodit čistě oblékaní, profesionálně naladění a formálně upravení. 

Každý člen se identifikuje průkazem, kterým se prokazuje u své klientely. Znakem ČP je 

žlutý list v modrém pozadí. Vize pojišťovny je uvedena v kapitole 3. 

 

Výstupem z analýzy 7S jsou silné a slabé stránky organizace. Veškeré silné a slabé stránky, 

jejich důsledky plynoucí pro společnost jsou uvedeny v Tab. 4.11.  
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Vyhodnocení analýzy 7S 

 

Tab. 4.11 

7S 

7S Důsledek Silná stránka Slabá stránka 

Strategie  

Poskytování 

kvalitních produktů 

Vysoce 

propracované a 

flexibilní produkty 

Produkty na míru 

klienta 
 

Stabilita, finanční 

jistota, kvalitní servis 

a poradenství 

Spokojenost klienta 

Spokojenost klienta, 

dobré jméno 

společnosti 

 

Struktura  

Kariérní možnosti 

obchodníka 

Možnost 

zaměstnance růst 
Rozvoj zaměstnanců  

Systém  

Informační systém 

Neustálá 

informovanost 

zaměstnanců 

Neustálá možnost 

informací 
 

Komunikační systém 

Neustálá 

komunikace mezi 

obchodníky a 

manažerem 

Zvýhodněné 

neomezené paušály 
 

Spolupracovníci  

Příjem OSVČ 

Žadatelé o místo 

mohou být přijati 

pouze na základě 

živnostenského 

oprávnění 

 
Živnostenské 

oprávnění 

Schopnosti  

Uzavírání smluv 

v raném stádiu 

Neznalost produktů, 

neodbornost 
 

Uzavírání smluv 

v  adaptaci 

Styl  

Časová variabilita 

Práce z domu vede 

z pravidla 

k neplnění 

pracovních 

požadavků 

Možnost práce 

z domu 

Špatné plánování 

času obchodníka 

Sdílené hodnoty  

Vzhled, formálnost 

U mužů oblek, u 

žen kostýmek 

vzbuzuje určitou 

důležitost a 

preciznost 

První pozitivní 

dojem obchodníka 

díky vzhledu 

 

Etický kodex 
Dodržování 

pravidel pojišťovny 
Slušné chování  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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První tři prvky strategii, strukturu a systémy lze označit za tvrdé prvky modelu, které lze 

jednoduše definovat a je možné je řídit. (Grasseová, 2013) Česká pojišťovna, a. s. preferuje 

strategii diferenciace. Od konkurence se odlišuje především poskytováním klientského 

servisu, na který klade vysoký důraz. Cílem ČP je poskytování klientům produkty ve vysoké 

kvalitě, profesionálně, správně a dle jejich specifických požadavků.  

 

Svým obchodníkům nabízí propracovanou strukturu, kterou má ČP nastavenou do detailů. Od 

nejnižší pozice, které je do začátku poskytnut bonus obchodníkovi za splnění požadavků, po 

nejvyšší manažerskou pozici, jenž zodpovídá za své podřízené. Každá pozice je vzdělávána 

na určité úrovni. Možnosti pracovního růstu jsou pro obchodníka důležité z důvodu zvyšující 

se kariérního ocenění. Nikdo nechce zůstat pracovat na jedné pozici a nemít možnost rozvíjet 

se.  

 

Důležité je pro pojišťovnu rozvíjet informační a komunikační systémy. Možnosti informovat 

se a používat firemní benefity je pro obchodníky velké pozitivum. Systémy jak komunikační 

tak informační jsou vysoce propracované a obchodníci na nich naleznou veškeré informace, 

které v danou chvíli potřebují. Pokud by se stalo, že něco nemohou naleznout, existuje SOS 

linka, kde zodpoví a vysvětlí jakoukoliv otázku a nejasnost okamžitě. 

 

Zbylé čtyři prvky spolupracovníky, schopnosti, styl a sdílené hodnoty jsou označovány za 

měkké faktory modelu 7S. Jsou charakteristické nehmatatelností a je obtížné je řídit. 

(Grasseová, 2013) Spolupracovníky si ČP vybírá velice pečlivě. Uchazeč, který projde přes 

pohovor, musí absolvovat „assessment centre“ výběrové řízení, které je dosti náročné. 

Následně na to přijatý uchazeč už musí v době adaptace uzavírat určitý počet smluv, což je 

velké negativum, jak pro něj z důvodu neznalosti, tak i pro klienta. I přes to si ČP zakládá na 

profesionalitě svých zaměstnanců, což jde v adaptaci nového člena těžko uplatnit. Pro 

pojišťovnu je uzavírání smluv už v době adaptace velice důležité. Zaměstnanci musí vědět, že 

se požadavky plní už od samého začátku.  

 

Další složkou analýzy 7S je styl. Jelikož zaměstnanci ČP jsou přijati pouze s živnostenským 

oprávněním, musí si velice precizně plánovat svůj čas. Organizace pracovního času zde hraje 

obrovskou roli. U některých obchodníků to může znamenat problém, z důvodu donucení se 

pracovat doma. Pro ČP není důležité, jak si obchodník čas naplánuje, hlavní je aby plnil 

požadované výkony. Dále si ČP zakládá na vzhledu, slušném oblečení a domácím prostředí. 
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Klade na něj vysokou důležitost. Jediné co však ČP nemůže ovlivnit je chování obchodníků 

k obchodníkům z jiné manažerské skupiny. Úspěch, závist, výplata jsou faktory, které docela 

často způsobují konfliktnost. To je ovšem v každé organizaci. 

 

 

4.6  SWOT analýza 

 

SWOT analýza je metoda zjišťující silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Na 

základě postupu specifikovaném v teoretické části budou stanovené jednotlivé části SWOT 

analýzy. Veškeré výčty SWOT analýzy jsou vzaty z výše zpracovaných metod a interních 

informací společnosti. 

 

 

4.6.1  Silné stránky 

 

Vysoká kvalita zpracování produktů dle požadavků klienta 

ČP se snaží jednat v zájmu klienta. Obchodník musí být schopen sestavit jakýkoliv druh 

pojištění na míru, dle informací, které klient obchodníkovi poskytne. Veškeré produkty jsou 

navrženy univerzálně, aby se hodily pro veškeré věkové kategorie. Pojištění lze také uzavřít 

na jakýkoliv předmět, osobu, majetek a vozidlo. Produkty na míru klienta jsou považovány za 

silnou stránku, protože jiné konkurenční pojišťovny nemají takto variabilní produkty.  

 

Vysoké částky vyplácení při plnění pojistné události a rozšířená plnění 

Na rozdíl od svých konkurentů, v některých případech, je plněno ČP vyšší pojistné plnění a 

jsou vypláceny i rizika, od kterých konkurence odstupuje. 

 

Příkladem u ČP je plnění, v rámci životního pojištění, hospitalizace i v jiných zdravotnických 

zařízeních, do kterých jsou zahrnuty lázně a léčebny. Pojišťovny Allianz, Česká spořitelna, 

Aegon, AXA, ČPP, Generali, ČSOB, ING, Kooperativa a Metlife Amcico neposkytují plnění 

v takovém to případě. Veškeré ostatní příklady jsou uvedeny v kapitole benchmarkingu, kde 

je provedeno konkurenční srovnání produktů.  
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Dlouholetá tradice, dobré jméno společnosti 

Jelikož tradice pojišťovny se vyvíjí již roku 1827, řadí se k dlouholetým účastníkům na trhu. 

Tímto si společnost vybudovala dobré jméno, vysoké povědomí i praxi. Vše o historii je 

uvedeno výše v kapitole 3.  

 

Rozvoj zaměstnanců 

Českou pojišťovnou je nabízena možnost obchodníků postupu na vyšší pracovní pozici. U 

obchodníků je možnost propracovat se na nejvyšší pozici VIP poradce. Pokud se chce 

obchodník vypracovat výše, může se svou pílí a schopnostmi vypracovat až na pozici 

zemského ředitele. Více je popsáno v analýze 7S.  

 

Neomezený přístup zaměstnanců k informacím  

Pro zaměstnance je speciálně vytvořena oblast týkající se veškerých produktů, které kdy byly 

klientům nabízeny. Obchodníci zde mohou naleznout všechny informace, které jsou potřeba. 

Kdyby se náhodou nepovedlo obchodníkovi požadovanou informaci nalézt, je zde SOS linka, 

na kterou se mohou kdykoliv obrátit.  

 

Benefity pro zaměstnance 

Pro zaměstnance jsou zřízeny benefiční programy, kde jsou nabízeny zvýhodněné paušály, 

možnosti bezplatného tisku modelací a smluv, firemní večírky, podpora pro začínající 

obchodníky či zvýhodněná pojištění. 

 

Práce na živnostenské oprávnění 

Práce obchodníků na živnostenské oprávnění se stalo výhodou pro ČP. Pozitivum je viděno 

především po finanční stránce, nemusí být za nikoho odváděno sociální ani zdravotní 

pojištění a daňová přiznání jsou podávána obchodníky, nejsou zde proplácené dovolené, 

náhrady mzdy, ani nic podobného.  

 

Poskytování klientského servisu  

Jak už je v diplomové práci několikrát zmíněno, je poskytování servisu pro ČP velkou 

výhodou oproti konkurentům. ČP se o své klienty neustále stará a je dbáno na to, aby se 

pojištění řádně aktualizovaly. To, že je s klienty udržován partnerský vztahy, nasvědčuje 

tomu, že je tolik klientů věrných právě ČP. 
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Pobočky v každém městě 

Pokud si klient nepřeje, aby jej obchodník navštívil v jeho bydlišti, je možnost si sjednat 

schůzku na pobočce. Přesný počet poboček je 93 a nacházejí se téměř v každém městě. 

Pobočky jsou moderně vybaveny a ve vitrínách musí být vystaveno logo ČP.  

  

Kampaň na modernizaci smluv 

Momentálně bude probíhat kampaň na zmodernizování životních pojištění. Kampaň bude 

zaměřena na staré smlouvy a na zjištění informací, zdali životní situace klienta odpovídá 

podmínkám stanoveným ve starých smlouvách. Bude se jednat především o nabídnutí lepšího 

zajištění rizik, která nešla v době pořízení starších smluv sjednávat. Lze s jistotou říci, že 

dnešní nabídka zajištění je rozsáhlejší, flexibilnější a kvalitnější nežli tomu bylo zhruba před 

dvaceti lety.  

 

Titul pojišťovna roku  

Česká pojišťovna se v roce 2014 umístila v prestižní soutěži Fincentrum Banka roku a 

počtvrté za sebou se ji povedlo obhájit titul v kategorii Pojišťovna roku. Byl tak přidán další 

titul k sedmi prvenstvím z let 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 a 2013. Česká pojišťovna 

se se svým novým pojištěním „Můj život“ stala v kategorii životního pojištění vítězem a v 

kategorii Autopojištění bylo získáno třetí místo s povinným ručením ve variantě Premium. 

(Česká pojišťovna, 2015) 

 

 

4.6.2  Slabé stránky 

 

Práce na živnostenské oprávnění 

Nejenom pozitivum, ale i negativum se stala pro pojišťovnu práce obchodníků na 

živnostenské oprávnění. Při výběrovém řízení na pozici obchodníka, se Česká pojišťovna, 

a. s. setkává stále častěji s případy, kdy nový potenciální zaměstnanec odmítne práce pouze 

z důvodu neochoty pracovat sám na sebe. I přesto že je uchazeč pro manažera provádějícího 

výběrový pohovor velice schopný a na pozici vhodný, v mnoha případech jej nedokáže 

přemluvit. 

 

Uzavírání smluv v adaptačním stadiu zaměstnance 

I přestože je poskytnuta podpora, je uzavírání pojistných smluv v době adaptace nováčka 
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nevýhodou, jak pro společnost, tak i pro obchodníka, jenž je v této době nazýván tipařem. 

Nevýhoda pro tipaře je zřejmá. Neznalost veškerých informací o produktech, začátečnická 

nervozita a tlak na uzavírání smluv ze strany zaměstnavatele je pro tipaře velkým soustem. 

Nežli se tipař správně zapracuje a je schopen sám klientům podávat informace a reagovat na 

nepředvídatelné dotazy trvá přinejmenším tři měsíce. Někomu samozřejmě déle a jinému 

kratší dobu. V této době je však stanovena povinnost uzavírat smlouvy.  

 

Pro ČP to znamená také negativum a to ve značné míře, nejsou poskytovány kvalitní služby. 

Kvalita je v tomto případě označena, jako neznalost produktů a nabízení pouze omezeného 

množství pojištění. Působení tipaře na klienta může být bojáclivé, nervózní či neprofesionální. 

Může se stát, že ČP v době adaptace tipaře bude řešit nesrovnalosti informovanosti, 

poskytnuty z jeho strany klientele.  

 

Cena produktů 

Jak již je výše zpracováno v benchmarkingu, ČP se stala v životním pojištění dražší 

pojišťovnou. Je to ovšem kompenzováno větší variabilitou produktu. U pojištění staveb je 

konkurenceschopnou, ovšem v pojištění povinného ručení se stala Česká pojišťovna, a. s. 

nejdražší pojišťovnou, když se vezme v úvahu momentální akce pojišťovny Kooperativy. Je 

tedy známo, že ČP je dražší pojišťovnou.  

 

Neustálý pokles placeného pojistného v životním i neživotním pojištění, tím pokles 

klientů a zisku 

Jak již je zpracováno v kapitole benchmarkingu, tak se pokles promítá do životního i 

neživotního pojištění. Od roku 2011 je pokles placeného pojistného na životním pojištění a je 

to způsobeno výplatami dožití u starších klientů, kteří si už znova životní pojištění 

nesjednávají. Podobně to vypadá u mladých lidí, kteří si ovšem pojištění sjednávají u 

konkurentů. 

 

Pokles u placeného neživotního pojištění započal už v roce 2009. Zvyšující se konkurence se 

snaží tlačit na pokles ceny pojistného. A jelikož se ČP řadí k dražším poskytovatelům 

povinného ručení, klesá její klientela.  
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4.6.3  Příležitosti 

 

Získání nových klientů 

Kampaně zaměřující se na firmy převážně středního až velkého rozsahu s vyšším počtem 

zaměstnanců, se snaží přinést nové potenciální klienty. Rovněž kampaň zaměřená na děti ve 

školách, pro které bude sestaven vzdělávací program, bude orientována na získání nové 

klientely. Pro žáky bude sestaven speciální program. Dětem se rozdají pro rodiče dotazníky a ti 

rodiče, kteří budou mít zájem zabezpečit své dítě proti úrazu i nemoci, kontaktují obchodního 

poradce.  

 

Nová kampaň se zaměřením na školy 

Jak už bylo výše popsáno, kampaň na školy bude zaměřena na podporu a zabezpečení dětí 

proti nečekaným událostem. 

 

Získání titulu pojišťovna roku 2015 

Jako v předchozích letech, kde byl získán ČP už poněkolikáté titul Pojišťovna roku, se bude 

snažit získat jej znova. Soutěž se vyhlašuje a organizuje Asociací českých pojišťovacích 

makléřů ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a specializovaným serverem 

Opojištění.cz. Hodnotit může být prováděno pouze pojišťovacím zprostředkovatelem 

zapsaným u ČNB. Soutěž bude probíhat ve všech druzích pojištění. (www.pojistovnaroku.cz) 

 

Chybovost konkurence 

Jednou z příležitostí se stává i chybování konkurence. Zásadní chyba konkurenta může přinést 

ČP kladný přínos ve formě nového klienta, popřípadě výhodu záporné reference chybujícího 

konkurenta. 

 

 

4.6.4  Hrozba 

 

Negativní přístup klientů ke změnám  

I přes snahu obchodních poradců maximálně informovat občany o možnostech, variabilitě a 

výhodnosti pojištění, mnoho z nich nemá absolutní zájem o něčem takovém slyšet. 

V takovém případě se u obchodníka snižuje šance cokoliv vysvětlit a odchází se domů.  
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Ovšem jedná-li se o stávajícího klienta a nastane jakákoliv změna, reakce taktéž není vždy 

pozitivní. Dalo by se říci, že reakce klientů na změny jsou spíše negativní. Pokládají se otázky 

typu: „Proč něco měnit? Proč smlouvu aktualizovat? Co znamená daňová uznatelnost?“ 

Momentální spokojenost jim stačí a následky, které mohou nastat, se neberou v potaz. 

 

Ztráta klientů, zisku 

Snad největší hrozbou, která by výrazně ovlivnila chod společnosti, by byl razantní pokles 

klientely a tím i zisku. Mohlo by to být zapříčiněno vstupem nového silného konkurenta na 

tuzemský trh či výraznou změnou chování stávajícího konkurenta. Stávající konkurent by 

mohl přistoupit na nízkou cenu a vysokou kvalitu služeb, či změnit strategii, která by jej 

vynesla na špičku na trhu.  

 

Nový, lepší produkt konkurence 

I přes neustálé monitorování konkurence se může vyskytnout situace, kde konkurenční 

pojišťovna přinese na trh novinku. Novinka se může stát tak prosperující a žádanou, že se 

konkurenční pojišťovna stane vůdčím na trhu. Produkt může být vytvořen jako novinka, která 

se na pojišťovacím trhu ještě nevyskytla, či jako propracovaný stávající produkt, který se 

stane vysoce konkurenčním a žádaným. Cílem konkurentů je vytvoření nebo inovování 

produktů, které se stanou levnějšími a kvalitnějšími. 

 

Kampaně konkurentů 

V poslední řadě je ČP ohrožena kampaněmi konkurentů. Každá pojišťovna se minimálně 

jednou ročně zaměřuje na oblast na získání klientů. Momentální kampaň Kooperativy, která je 

zaměřena na poskytnutí plného bonusu občanovi, který si u ní sjedná povinné ručení. 

Atraktivní se stává převážně pro mladé občany, kteří si ještě svůj bonus nevyjeli a chtějí 

pojištění za přijatelnou cenu.  

 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

Veškerá výše zpracována data jsou přehledněji zpracována, viz Tab. 4.12. Na základě 

řízeného rozhovoru s manažerskou skupinou, jsou veškeré stránky, příležitosti a hrozby 

bodově ohodnoceny, kde 1 bod je charakteristický nejnižší důležitostí a 10 bodů je 

specifikováno nejvyšší důležitostí. Řízený rozhovor probíhal následovně: na interní poradě 
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skupiny byla veškerá kritéria pro správnou pochopitelnost popsána a dále interními 

pracovníky ČP slovně ohodnocena. Po vyslovení veškerých hodnot k jednotlivým kritériím se 

výstupy zprůměrovaly a následně vepsaly do tabulky uvedené níže. Pro stanovení výhody 

vyplývající z SWOT analýzy, jsou brány v potaz pouze kritéria ohodnocena nad 8 bodů. 

 

Tab. 4.12 

SWOT analýza 

Silné stránky Body Slabé stránky Body 

Neomezený přístup zaměstnanců 

k informacím  
5 

Neustálý pokles placeného 

pojistného v životním i 

neživotním pojištění, tím pokles 

klientů a zisku 

6 
Dlouholetá tradice, dobré jméno 

společnosti 
7,9 

Vysoká kvalita zpracování 

produktů dle požadavků klienta 
9 

Vyšší částky vyplácení při plnění 

pojistné události a rozšířená 

plnění 

9,4 
Práce na živnostenské 

oprávnění 
3 

Rozvoj zaměstnanců  6 
Uzavírání smluv v adaptačním 

stadiu zaměstnance 
4 Titul pojišťovna roku 8 

Benefity pro zaměstnance  2 

Práce na živnostenské oprávnění 2 

Cena produktů 8 
Poskytování klientského servisu 8 

Pobočky v každém městě 7 

Kampaň na modernizaci smluv 6 

Příležitosti Body Hrozby Body 

Nová kampaň se zaměřením na 

školy 
5 

Negativní přístup klientů ke 

změnám  
8 

Titul pojišťovna roku 2015 8 Kampaně konkurentů 7,9 

Získání nových klientů 4 Ztráta klientů, zisku 7 

Chybovost konkurence 5 Nový produkt konkurence 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výsledky jsou následující. Nad osm bodů hodnocena kritéria a tedy konkurenčními výhodami 

se staly čtyři prvky. Nejdůležitější silnou stránkou, která je zhodnocena nejvyšším bodovým 

hodnocením, je výplata vyšších částek při pojistné události a rozšířená plnění. Byť je to lehce 

kopírovatelný konkurenční prvek, žádná z pojišťoven neposkytuje vyšší plnění ani rozšířená 

pojištění rizik. Důvodem mohou být jejich finanční stránky. Druhou konkurenční výhodou je 

kvalitní zpracování pojistných smluv dle požadavků klienta. Vždy jde pouze o něj a správně 

nastavená smlouva, jenž pokrývá veškerá rizika, která mohou nastat, znamená pro obchodníka 

získání doporučení a pro společnost kladné reference. Rovněž lehce kopírovatelná 
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konkurenční výhoda, ale flexibilita a nabídka většího počtu pojistných rizik nabízí větší 

rozsah krytí hrozeb pro klienta a tudíž zpracování obchodníkem je kvalitnější. Třetí nejvíce 

bodově ohodnocenou silnou stránkou je poskytování klientského servisu. ČP provádí 

každoročně návštěvu svých klientů a snaží se smlouvy kontrolovat a popřípadě aktualizovat, 

aby byly neustále řádně nastaveny. Konkurence tuto službu neprovádí. Je to bezplatná služba 

a ne vždy je u klienta potřeba smlouvu aktualizovat. A v poslední řadě je osmi body 

ohodnocen titul pojišťovna roku. Titul byl získán už několikrát v řadě a znamenal pro ČP 

vysokou prestiž. O další titul v řadě se samozřejmě znova bude bojovat s konkurenty. Veškeré 

silné stránky jsou konkurenčními výhodami podniku. Společnost díky nim exceluje, 

prosperuje a je jedničkou na trhu.  

 

Jako slabá stránka podniku, která byla zjištěna z interního ohodnocení, se stala cena produktů. 

Toto negativum je k uvážení. Dnes se mnoho potenciálních klientů dívá především na cenu 

produktu a následně pak si jej nechá porovnat s konkurencí. Po zjištění výhodnosti veškerých 

variant je možnost přechodu ke konkurenci. V rámci benchmarkingu byly porovnány tři 

produkty a pouze dva z nich byly konkurenceschopné. Povinné ručení se cenově výrazně 

propadlo.  

 

Následně bylo zjištěno bodovým ohodnocením, že společnost si klade za příležitost získat 

znova titul Pojišťovna roku 2015. Tento titul je možno obhájit formou přihlášením do soutěže 

a kladným hodnocením uživatelů. 

 

Jako jedinou hrozbou, která vzešla z hodnocení interních pracovníků, se stala špatná reakce 

klientely na změny. Jak už bylo výše popsáno, reakce je nevyzpytatelná a aby mohl správně 

fungovat klientský servis, je třeba, aby klient svému obchodníkovi důvěřoval. Sestavit 

produkt na míru klientovi lze těžko, pokavaď si klient myslí něco jiného, než je mu 

vysvětleno či nabízeno.  

 

Za zmínku ještě stojí hrozba, kampaně konkurentů. Nikdo nemůže předpovídat, s čím zrovna 

konkurent přijde a jak to bude probíhat. 

 

 

 

 



  

77 

 

4.7  Shrnutí  

 

Na základě všech provedených metod v diplomové práci bylo zjištěno konkurenční postavení 

mezi pojišťovnami na trhu i konkurenční postavení v rámci produktů a konkurenční výhoda. 

 

Konkurenční postavení na trhu bylo vyhodnoceno pro ČP velice pozitivně. Na trzích 

životního i neživotního pojištění je ČP jedničkou. Akorát na trhu neživotního pojištění je 

doháněna pojišťovnou Kooperativa.  

 

Konkurenční postavení v rámci produktů je pro ČP hodnoceno průměrně. V životním 

pojištění je sice nejdražší pojišťovnou, ale na druhou stranu nejflexibilnější v postavení rizik a 

v pojištění rizik, která konkurence vůbec nepojišťuje. U srovnání pojištění staveb, které bylo 

vyhodnoceno pro ČP jako velice konkurenceschopný produkt, bylo zjištěno, že ČP je jednou 

z levnějších pojišťoven s velkou škálou pojistných i doplňkových rizik. Jako třetí, v rámci 

konkurenčního srovnání produktů, bylo pojištění povinného ručení motorových vozidel. 

V této oblasti byla ČP vyhodnocena jako nejdražší pojišťovnou ze všech srovnávaných. To 

také mohlo způsobit pokles v neživotním pojištění v rámci trhu pojišťoven.  

 

V rámci metod, především SWOT analýzy, byla též stanovena konkurenční výhoda, viz Tab. 

4.13. 

 

Tab. 4.13 

Konkurenční výhoda 

Vysoká kvalita 

zpracování produktů 

dle požadavků klienta 

Vyšší částky 

vyplácení při plnění 

pojistné události a 

rozšířená plnění 

Poskytování 

klientského servisu 

Titul Pojišťovna 

roku 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Veškeré tyto silné stránky pojišťovny, jsou ČP nápomocny k prosperitě, preciznosti a 

k současné pozici na trhu.  
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5  Návrh a opatření 

 

Na základě pěti metod stanovených v teoretické části byly provedeny analýzy 

konkurenceschopnosti, které byly následně vyhodnoceny.  

 

Z metody benchmarkingu bylo zjištěno, že společnost se stala jedničkou na trhu, ovšem určitě 

by si chtěla tuto pozici udržet. Z benchmarkingu produktů bylo shledáno, že společnost má 

cenově dražší produkty oproti konkurentům, které ovšem kompenzuje nabídkou širšího 

pojištění rizik. SWOT analýza ukázala rovněž slabou stránku v cenové konkurenceschopnosti. 

Návrhy byly stanoveny následovně, viz Tab. 5.1 

  

Tab. 5.1 

Návrh č. 1 

Opatření č. 1 Snížení ceny, poskytnutí slevy, nabídnutí věrnostního bonusu 

Cíl Zvýšení počtu zákazníků 

Finanční dopady Ztráta do 30 %, zisk ve formě klientely 

Odpovědný útvar Finanční útvar 

Termín  Do konce roku 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

České pojišťovně, a. s. lze navrhnout dle zjištěných faktorů snížení ceny. Ovšem nesnižovat ji 

ve všech ohledech a za každých okolností. Česká pojišťovna, a. s. je konkurenčně schopná 

v produktu pojištění stavby a v životním pojištění Můj život. Tyto dva produkty by se mohly 

stát ovšem více konkurenceschopnější, při poskytnutí slevy klientovi. Lidé v dnešní době 

velice dobře slyší na slevu. Poskytnutí slevy maximálně do výše 30 % přiláká nejenom 

stávající klienty, kteří toto pojištění nemají, ale také i klienty ze strany konkurentů. Rovněž by 

společnost mohla nabízet věrnostní bonus k životnímu pojištění již od ceny 700 Kč/měsíc 

placeného pojistného. Obě dvě navržené varianty by vyřešily, v konkrétním výše 

zpracovaném případě, přechod od konkurence, která nabízí bonus i nižší cenu.  

 

V případě povinného ručení by společnost měla výrazně snížit cenu, alespoň na výši 

nejdražšího konkurenta z nejnižší kategorie. V konkrétním případě, jenž byl zpracován výše, 

vyplynul rozdíl téměř 1 500 Kč v placeném pojistném při srovnání s konkurencí. Nejenom, že 

by společnost svým jménem přilákala klientelu, která je potřebná, ale získala by v tomto 

ohledu kladné reference. 
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Návrh č. 2 se zaměřuje na rozšíření komunikačního mixu, viz Tab. 5.2. 

 

Tab. 5.2 

Návrh č. 2 

Opatření č. 2 Rozšíření komunikačního mixu 

Cíl Zvýšení počtu zákazníků, zvýšení povědomí o produktech 

Finanční dopady Ztráta do 30 %, zisk ve formě klientely 

Odpovědný útvar Marketingový útvar 

Termín  Do konce roku 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Jelikož má společnost vypracován reklamní spot v televizi, je potřeba jej rozšířit i na okolní 

média. 

 

Internetová reklama 

Internetová reklama, která se díky svým návštěvnostem stává stále oblíbenější formou 

propagace, přispívá také k prodeji produktů společností. V konkrétním případě by reklama na 

internetových stránkách společnosti přinesla náklad ve formě pořízení reklamy, ale přírůstek 

informovaných klientů o aktuálních slevách a akcích, přírůstek v podpoře prodeje produktů i 

zvyšující zisk.  

 

Reklamní spot, vyskytující se uprostřed webových stránek, kde by byl dobře viditelný, je 

garantován návštěvností 100 000 zobrazení za týden. Reklama by zobrazovala 70 znaků textů 

plus logo společnosti. Cena reklamního spotu je stanovena ve výši 25 000 Kč bez DPH a 

umístění se vztahuje k stránce Podnikatel.cz. Cena je dále odvíjena od délky kampaně. Cena 

jiných webových stránek se pohybuje v rámci 30 000 Kč. (Internet Info, 2015) 

 

Reklama v rádiu 

Reklama v rádiu Impuls, které je celoplošně vysíláno, by přineslo společnosti ČP rovněž 

přínos. Cena se odvíjí od časového pásma, délky spotu a druhu vysílání. Návrh je následující: 

celoplošné vysílání v době od 15-18 hodin a délka spotu 30 vteřin. Poslechovost v těchto 

časových hodinách je nejaktivnější. Cenová nabídka spotu je stanovena ve výši 22 600 Kč. 

(Impuls, 2015) 
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Soutěže o pojištění 

Vhodným prostředkem pro získání klientely je nabídnutí pojištění zdarma. Soutěž by se 

vztahovala na veškerou klientelu z řad obyvatelstva. Vypadalo by to následovně: při sjednání 

pojištění povinného ručení do určitého data, by byl klient zařazen do soutěže o výhru 

připojištění srážky se zvířetem a připojištění čelního skla zdarma. Vítězi by se měli stát dva 

klienti z deseti, aby byl o soutěž zájem a nebyla pro společnost ztrátovou. Výpočet by vypadal 

následovně, viz Tab. 5.3.  

 

Tab. 5.3 

Stanovení kalkulace soutěže 

Zisk 
Pojistné 

(10 ks) 

Srážka se zvěří 

(2 ks) 

Čelní sklo 

(2 ks) 
Náklad 

42 000 42 000 700 3000 3 700 

Pozn.: Vše vyjádřeno v Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 

 

Pojistné je v rámci výpočtu stanoveno v průměrné výši 4 200 Kč/POV. Výše ceny srážky se 

zvěří je stanoven v hodnotě 350 Kč/POV. Hodnota všech čelních skel na automobilu je 

vyčíslena ve výši 10 000 Kč a hodnota pojistného činí v tomto případě 1500 Kč na jedno 

povinné ručení. Česká pojišťovna, a. s. by vyhlášením soutěže získala 38 300 Kč čistého 

zisku.  

 

Poskytnutí daru 

Při každé sjednané smlouvě nad 800 Kč by klientovi byla darována láhev vína a odznak 

s logem společnosti na účet společnosti. Klienta by to nejenom potěšilo, ale na okamžik by 

zapomněl, že bude muset odvádět určitou částku pojišťovně. Kladné gesto by pojišťovně 

přineslo pozitivní referenci. 
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Návrh č. 3 je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti produktu POV, viz Tab. 5.4. 

 

Tab. 5.4 

Návrh č. 3 

Opatření č. 3 Kampaň zaměřena na POV 

Cíl Zvýšení počtu zákazníků, konkurenceschopný produkt 

Finanční dopady Ztráta min 30 % 

Odpovědný útvar Finanční útvar 

Termín  Do konce roku 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cílem kampaně by bylo poskytnout klientovi 30% slevu při sjednání povinného ručení 

motorových vozidel. Cena by poklesla zhruba na hodnotu pojištění konkurence pojišťovny 

AXA. Nárůst klientů by byl výrazný. Jak už bylo výše v benchmarkingu zpracováno, cena 

POV byla stanovena ve výši 4 142 Kč. Snížení o 30 % by znamenal pokles ceny o 1 242 Kč 

na hodnotu 2 900 Kč, která je velmi přijatelnou pro občany vlastnící motorové vozidlo. Pro 

lepší orientaci jsou data vložena do Tab. 5.5. 

 

Tab. 5.5 

Snížení ceny POV 

Původní cena (Kč) 30% sleva (Kč) Nová cena (Kč) 

4 142 1 242 2 900 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6  Závěr 

 

Tématem diplomové práce byla „Analýza konkurenceschopnosti České pojišťovny, a. s.“. 

Cílem práce bylo zjištění konkurenceschopnosti a postavení ČP na trhu pojišťovnictví. Dále 

bylo dáno stanovení konkurenční výhody a analýzy konkrétních produktů s konkurencí a 

vymezení předností České pojišťovny, a. s.. 

 

V první části práce byla vymezena teoretická východiska veškerých použitých metod 

v diplomové práci. Ke stanovení konkurenceschopnosti a předností společnosti byly zvoleny 

metody: benchmarking, McKinseyho 7S, PESTLE analýza, Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil a SWOT analýza. V druhé části práce byla provedena analýza 

konkurenceschopnosti, pomocí metod stanovených v teorii, a její vyhodnocení. 

 

Pomocí benchmarkingu bylo zjištěno, jak si společnost produktově vede ve srovnání 

s konkurenty. Bylo zjištěno, že v životním pojištění je vysoce konkurenceschopná díky 

produktu Můj život, který je pro klienty vysoce flexibilně postaven. Klient má možnost 

odpojišťovat či snižovat rizika v určité finanční výši i věku. I přestože je pojišťovna v tomto 

ohledu drahá, nabízí vysokou variabilitu a větší rozsah krytí rizik. Nevýhodou v životním 

pojištění, oproti ostatním konkurentům, je neposkytnutí věrnostního bonusu pod 1000 Kč 

placeného pojistného za měsíc a cena celkového pojištění.  

 

V analýze pojištění staveb bylo zjištěno, že je ČP jednou z nejlevnějších pojišťoven v tomto 

směru pojištění. Jako nevýhoda byla zjištěna rozšířená nabídka pojištění rizik konkurence, 

které poskytuje v ceně pojištění. Ovšem i tato rizika lze u ČP dopojistit, ale za příplatek. Další 

nevýhodou je výše hodnoty stavby, která je automaticky generována a byla stanovena 

v nejvyšší částce ve srovnání s konkurenty. Klientům částka může přijít zbytečně vysoká.  

 

V rámci pojištění POV bylo zjištěno, že pojišťovna je nejdražší ze všech zkoumaných. Což je 

řečeno i v analýze snižujícího se placeného pojištění v rámci neživotního pojištění.  

 

Pomocí metody benchmarkingu bylo zjištěno, že pojišťovna je neustále jedničkou na trhu 

pojištění. Její podíl v rámci životního pojištění je 21% a u neživotního 26 %. 
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Metody McKinseyho 7S a PESTLE analýza zhodnotily silné a slabé stránky a příležitosti a 

hrozby, které byly následně použity do SWOT analýzy, pomocí níž byla stanovena 

konkurenční výhoda. Výhody, které byly zjištěny z analýzy SWOT pomáhají České 

pojišťovně, a. s. na cestě před konkurencí. 

 

Hlavní konkurenční výhodou pro ČP je stanovení produktu klientovi na míru, kde pojišťovna 

nabízí pojištění čehokoliv, čeho si klient zamane a dle jeho představ. Poskytuje rovněž vyšší 

částky plnění a rozšířená plnění rizik. V rámci životního pojištění je zajištění kvalitnější 

především u závažných onemocnění, hospitalizace, úrazu či trvalých následků. Vyplácí a 

zajišťuje rizika, která konkurence vylučuje. Třetí konkurenční výhodou je poskytování 

klientského servisu, kde je klient pravidelně navštěvován a smlouvy aktualizovány dle 

životních situací, přání klienta a zejména jsou aktualizovány z důvodu předcházení 

nečekaným výdajům, které by mohly nastat. Poslední předností společnosti je několikrát za 

sebou získán titul Pojišťovna roku. 

 

S největší pravděpodobností lze říct, že ČP titul Pojišťovna roku 2015 opětovně získá. 

 

České pojišťovně, a. s. bylo navrženo snížit cenu pojištění především u pojištění POV, 

poskytování slevových příspěvků klientům či nabízet věrnostní bonusy. Dále bylo navrženo 

rozšíření komunikačního mixu o reklamu, zavedení soutěží o pojištění či darování dárku při 

uzavírání smlouvy s klientem. Posledním návrhem, jak rozšířit klientelu bylo zaměření se na 

pojištění POV a rozjetí kampaně na automobily.  

  

Cíl diplomové práce byl dodržen a byly zjištěny konkurenční přednosti i postavení na trhu 

pojišťovnictví. 
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č.   Číslo  

ČP   Česká pojišťovna 

ČPP   Česká podnikatelská pojišťovna  

ČR  Česká republika 

DNL   Denní léčení úrazu 

HVP   Hasičská vzájemná pojišťovna 

např.   Například 

Obr.  Obrázek 

OR   Obchodní rejstřík 

OZ   Občanský zákoník 

PN   Pracovní neschopnost 

POV   Povinné ručení 

SBU   Strategická podnikatelská jednotka 

Tab.  Tabulka 

ZO   Závažná onemocnění 
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Příloha 1 Seznam subjektů na českém pojistném trhu 

ACE European Group Ltd, organizační složka 

AEGON Hungary Closed Company Ltd., organizační složka 

AEGON Pojišťovna, a. s. 

AGA International SA - organizační složka 

AIG Europe Limited, organizační složka pro ČR 

Allianz pojišťovna, a. s. 

Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka 

AXA pojišťovna, a. s. 

AXA životní pojišťovna a.s. 

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. 

Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo 

CG Car- Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft organizační složka pro Českou republiku 

Coface Austria Kreditversicherung AG organizační složka Česko 

Česká kancelář pojistitelů 

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, 

Česká pojišťovna a. s. 

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. 

Deutscher Ring Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku 

Deutscher Ring Sachversicherungs - AG, pobočka pro Českou republiku 

DIRECT Pojišťovna, a.s. 

ERGO pojišťovna, a.s. 

ERV pojišťovna, a.s. 

Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) 

Generali Pojišťovna a. s. 

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. 

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - 

org. složka 

ING pojišťovna, a.s. 

ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#ace
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#aegonhun
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#aegon
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#aga
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#aig
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#allinaz
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#atradius
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#axa
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#axaživ
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#bnp
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#adria
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#cg
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#coface
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#ckp
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#cpp
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#cp
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#zdravi
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#csob
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#das
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#drla
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#drs
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#direct
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#ergo
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#erv
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#euler
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#egap
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#generali
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#halali
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#hasic
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#hdi
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#hdi
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#ing
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html#ingziv
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ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku 

Inter Partner Assistance, organizační složka 

Komerční pojišťovna, a. s. 

Kooperativa, pojišťovna, a. s. 

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. 

Maxima pojišťovna, a. s. 

MetLife pojišťovna a. s. 

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizační 

složka 

Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group 

Pojišťovna VZP, a.s. 

QBE Insurance (Europe) Limited, organizační složka , a.s. 

Servisní pojišťovna a. s. 

Slavia pojišťovna, a. s. 

Stewart Title Limited, pobočka pro Českou republiku 

Triglav pojišťovna, a. s. 

Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku 

UNIQA pojišťovna, a. s. 

Vitalitas pojišťovna, a. s. 

Wüstenrot, pojišťovna, a. s. 

Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. 

 

Další subjekty pojistného trhu 

AIDA - Česká sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo 

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) 

Česká asociace pojišťoven 

Česká kancelář pojistitelů 

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 

Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 

Svaz zdravotních pojišťoven České republiky 

 

 

Zdroj: Business Info, 1997-2015 
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Příloha 2 Tabulka ukazatelů 

 

Ukazatele v % 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

ROA  3,1 3,2 3 8,5 5,8 4,6 5,5 6,8 3,5 1,5 2,6 3,5 3,8 

ROE  17,7 18,2 20,4 43,5 33,8 31,8 38,9 48,6 22,2 11,7 20,3 25,8 37,6 

Podíl na pojistném trhu  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Neživotní pojištění 27,3 27,9 28,4 28,2 30,2 32,8 34,4 36,4 37,4 37,2 37,1 37,8 37,4 

Životní pojištění 22,4 23,1 24,6 22,2 23 25 25,2 28,1 33,4 36 34,8 36,2 42,3 

              Základní údaje 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Čistý zisk v mil. Kč 3727 3883 3553 10772 7380 5873 6675 8 293 4 641 1 864 3 138 4 047 4 180 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 
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Příloha 3 Hodnoty pojišťoven 

Neživotní 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Allianz pojišťovna, a.s. 7 230 797 6 990 104 7 188 103 7 258 095 7 030 290 7 307 604 7 041 195 7 168 689     7 931 291     

ČPP, a.s. 3 262 338 3 536 294 4 025 448 4 508 228 4 519 403 4 678 829 4 573 084 4 693 275     5 119 164     

Česká pojišťovna, a.s. 26 649 831 26 447 187 26 624 935 24 759 917 23 124 971 20 599 374 19 430 579 18 846 023     18 216 777     

ČSOB Pojišťovna, a.s. 3 241 690 3 635 146 4 063 326 4 074 016 3 944 483 4 026 397 4 372 809 4 423 715     4 579 974     

Generali Pojišťovna, a.s. 4 423 383 5 234 779 5 979 282 6 328 052 6 111 512 5 859 411 5 218 199 5 022 306     5 223 407     

HVP, a.s. 322 844 327 098 387 302 529 761 511 530 482 450 458 216 503 965     581 744     

Komerční pojišťovna, a.s. 283 378 324 358 321 751 266 237 292 379 257 522 286 621 229 094     236 296     

Kooperativa pojišťovna, a.s. 21 155 008 22 109 949 23 317 946 23 295 618 22 537 619 16 755 494 15 758 176 15 734 166 16 037 607 

Pojišťovna cardif pro vita, a.s. 851 417 1 049 422 1 277 707 1 462 094 1 676 756 1 969 410 2 034 762 2 025 745     2 009 976     

Pojišťovna České spořitelny, a.s. 23 891 52 713 86 934 106 788 682 968 787 513 133 169 126 546     119 252     

První americko-česká poj., a.s. 262 963 280 312 290 079 284 597 259 864 218 360 186 570 155 189     137 264     

Uniqa pojišťovna, a.s. 2 302 844 2 675 098 3 198 136 3 496 886 3 722 082 3 994 092 4 136 128 4 311 155     4 303 663     

Viktoria volksbanken poj., a.s. 80 078 77 315 103 880 118 690 144 491 209 642 150 793 127 012     117 663     

Ostatní 2 694 771 3 664 710 3 424 025 4 272 366 6 035 245 3 918 239 4 323 602 4 176 854     4 461 938     

CELKEM 72 785 233 76 404 485     80 288 854      80 761 345     80 593 593     71 064 337     68 103 903     67 543 734     69 076 016     

Životní          

Allianz pojišťovna, a.s. 2 142 420 2 607 191     2 673 885     2 986 402     3 620 927     2 137 146     2 542 462     2 946 233     2 979 614     

ČPP, a.s. 1 082 820 1 215 266     1 399 623     1 678 077     1 852 436     1 162 684     1 205 977     1 271 630     1 432 973     

Česká pojišťovna, a.s. 13 207 558 13 563 734     14 057 110     13 600 470     15 656 187     11 170 281     10 944 627     10 418 917     9 683 812     

ČSOB Pojišťovna, a.s. 4 432 316 5 420 807     5 421 803     5 564 376     6 290 643     3 355 678     3 459 775     2 982 357     2 830 582     

Generali Pojišťovna, a.s. 1 964 694     2 366 241     2 600 331     2 584 117     2 835 053     2 579 443     2 658 010     2 798 824     3 046 501     

HVP, a.s.  15 072     8 309     13 008     11 846     10 593     9 133     8 021     7 301     6 253     

Komerční pojišťovna, a.s. 2 372 358     6 901 280     1 708 513     4 558 373     8 689 260     1 387 316     1 331 211     1 541 797     1 700 202     

Kooperativa pojišťovna, a.s. 6 272 375     6 901 280     7 412 064     7 696 131     8 357 086     5 998 834     6 260 176     6 643 386     6 822 735     

Pojišťovna cardif pro vita, a.s. 169 052     203 363     234 842     247 103     273 621     257 242     278 715     278 474     263 896     

Pojišťovna České spořitelny, a.s. 4 403 684     6 400 876     6 593 163     6 855 813     8 519 754     5 310 429     5 729 351     5 988 878     6 218 377     

První americko-česká poj., a.s. 1 720 848     1 799 071     1 877 955     1 853 251     1 896 249     1 699 219     1 666 856     2 416 804     2 256 940     

Uniqa pojišťovna, a.s. 844 817     1 108 163     1 180 052     1 196 515     1 249 422     1 186 042     1 195 613     1 178 300     1 128 125     

Viktoria volksbanken poj., a.s. 163 121     217 678     269 016     324 887     380 975     232 012     208 418     193 524     190 138     

Ostatní 8 281 066     5 151 477     10 844 129     9 992 838     10 909 036     8 844 471     9 949 247     7 776 211     7 558 479     

Celkem 47 072 201     53 864 736     56 285 494     59 150 199     70 541 242     45 329 930     47 438 459     46 442 636     46 118 627     

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 

Pozn.: Předepsané pojistné v tis. Kč 
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Příloha 4 Životní pojištění ČP 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě modelace 
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Příloha 5 Životní pojištění Kooperativa 

 

Zdroj: Zpracování společností Broker Trust 
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Příloha 6 Životní pojištění ING 

 

Zdroj: Zpracování společností Broker Trust 
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Příloha 7 Životní pojištění ČSOB 

  

Zdroj: Zpracování společností Broker Trust
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Příloha 8 Životní pojištění České spořitelny 

 

Zdroj: Zpracování společností Broker Trust 
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Příloha 9 Pojištění stavby ČP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 
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Příloha 10 Pojištění stavby Allianz 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě online modelace Allianz.cz 
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Příloha 11 Pojištění stavby Kooperativa 

 

 



  

2 

 

 

Zdroj: Zpracování společností Broker Trust 
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Příloha 12 Pojištění stavby Generali  

 

 



  

2 

 

 

 

Zdroj: Zpracování společností Broker Trust
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Příloha 13 POV ČP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat 
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Příloha 14 POV AXA 

 

 

Zdroj: Zpracování společností Broker Trust
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Příloha 15 POV Kooperativa 

 

 

Zdroj: Zpracování společností Broker Trust 
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Příloha 16 POV Generali 

 

Zdroj: Zpracování společností Broker Trust 


