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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá čistší produkcí v pojišťovnictví. Celá práce nastiňuje změnu 

struktury pojišťovny vedoucí k čistší produkci pro následnou možnost navázat zavedením 

EMS (systém environmentálního managementu) a získání certifikátu ISO 14001. Práci 

tvoří tři části: ekologizace provozu pojišťovny, ekologizace produktů pojišťovny, poslední 

částí práce je vyhodnocení dotazníků, vypracovaných s klienty zákaznického střediska.  

Ekologizace provozu kanceláří je dána úsporou energií, vody, materiálu a samozřejmě 

řádným proškolením zaměstnanců k ekologickému chování a třídění odpadů. Ekologizace 

produktů je volena formou motivačních slev na pojistném, vedoucích k ekologickému 

chování klienta. Poslední část pak řeší případný zájem klientů a prospěch pojišťovny. 

 

 

Klí čová slova: pojišťovna, pojišťovnictví, autopojištění, dobrovolné nástroje ochrany 

životního prostředí, čistší produkce, systém environmentálního managementu (EMS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract  

This diploma thesis deals with Cleaner Production application in insurance business. The 

idea of this work is to show the possible changes in insurance structure, which leads to the 

cleaner production and enables follow-up in the form of EMS including certification 

according to ISO 14001. The thesis consists of three parts: greening of shop floor 

operations, greening of the insurance products and the third part tries to find the opinion of 

clients  by questionnaires.. 

Greening of shop floor operations is given by proposed savings in energy, water, input 

materials and proper environmental education of employees in waste treatment and 

ecologically viable behaviour. Greening of insurance products uses the way of motivation 

discounts, which should influence the clients in choice of more ecological solutions. The 

last part tries to search the clients opinion about green insurance products and possible 

benefit for the company and society. 

 

 

Key words: Insurance, insurance business, car insurance, voluntary approach to 

environmental protection,  cleaner production, environmental management system 
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1. Úvod, cíle práce a zdroje dat 

Čistší produkce je využívána hojně v průmyslových výrobních podnicích, kde touto 

cestou dochází k minimalizaci nepříznivých vlivů výroby na životní prostředí. Tento 

princip je možné aplikovat i do nevýrobní sféry služeb. Zaměření nevýrobní sféry 

pojišťovnictví ekologickým směrem má všeobecně prospěšný účinek. Ekologický dopad je 

samozřejmě prvotní, ale sama pojišťovna má z ekologického chování pouze výhody: 

materiální a energetické úspory, příliv nových klientů, reklama a to vše při minimálních 

nákladech. 

 

Cíle práce 

Cílem práce je vypracovat návrh ekologizace provozu a produktů v pojišťovnictví 

vedoucí k čistší produkci. 

 

Zdroje dat 

K dosažení daných cílů jsem použila literární prameny, metodické materiály 

zákaznického střediska Allianz pojišťovny, dalším zdrojem dat, využitým při statistice, 

jsou smlouvy uzavřené v zákaznickém středisku za posledních pět let a posledním zdrojem 

jsou dotazníky vyplněné s klienty na zákaznickém středisku. 
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2. Pojmy 

Historie pojišťovnictví 

Pojišťovnictví je důležitou  součástí vývoje peněžní soustavy v českých zemích. 

Právní podmínky zřizování soukromých pojišťoven byly upraveny císařským patentem 

z roku 1819 a jeho doplňkem z roku 1821. Na jeho základě vzniklo ve dvacátých letech 

v habsburské říši několik pojišťovacích ústavů. [1] 

V roce 1824 zahájila svou činnost v českých zemích vídeňská pojišťovna Erste 

oesterreichische Brandversicherungsgesellschaft (První rakouská požární pojišťovací 

společnost). Prvními českými pojišťovacími ústavy se staly: První česká vzájemná 

pojišťovna, založená v roce 1827 v Praze a Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna, 

založená v roce 1830 v Brně. Původně měly tyto ústavy na základě vzájemnosti 

zabezpečovat nemovitý majetek svých členů a poddaných proti nebezpečí požáru. Další 

pojištění byla sjednávána až později v roce 1864, životní pojištění dokonce až od roku 

1909. [1] 

Ve druhé polovině 19. století došlo k většímu nárůstu dalších pojišťoven. Vznikly 

Pražská městská pojišťovna (1865), Praha – vzájemná pojišťovna (1869), Rolnická 

vzájemná pojišťovna v Praze (1869), Slavia (1869), Vzájemně pojišťovací banka v Praze 

(1871), První česká zajišťovací banka (1872). Největší pojistnou událostí 19. století byl 

požár Národního divadla roku 1881, který platila První česká vzájemná pojišťovna. Roku 

1915 vzniklo první sdružení pojišťoven pod názvem Pražské sdružení pojišťoven. [1],  

Po vzniku první republiky byly vydány nové zákony a vládní nařízení o fungování 

československého pojišťovnictví. Pojišťovny založené před válkou obnovovaly svou 

činnost v ČSR a také dále fungovaly rakouské pojišťovny. Nad činností pojišťoven byl 

stanoven státní dozor, jehož řízením bylo pověřeno ministerstvo vnitra a vládní komisaři. 

Kromě toho fungovala řada spolků a korporací, které sdružovaly soukromé pojišťovny, aby 

bylo možno řešit společné úkoly, předávat informace a zastupovat zájmy pojišťoven vůči 

ostatním subjektům. [2] 

Po znárodnění pojišťoven v Československu podle dekretu prezidenta republiky č. 

103/1945 Sb. bylo svěřeno jednotné řízení pojišťoven Pojišťovací radě se sídlem v Praze. 

Roku 1947 pak došlo ke sloučení do pěti státních pojišťoven: Pojišťovny Slavie, Pražské 

pojišťovny, První československé pojišťovny, Pojišťovny Slovan a Nemocenské 

pojišťovny. Po únoru 1948 vznikl jediný monopolní národní podnik Československá 
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pojišťovna se sídlem v Praze a ředitelstvím pro Slovensko v Bratislavě. Ta byla v roce 

1953 přeměněna na Státní pojišťovnu, státní pojišťovací ústav. 

V souvislosti se vznikem federace v roce 1968 vznikla Česká státní pojišťovna se 

sídlem v Praze a Slovenská státní pojišťovna se sídlem v Bratislavě. [1] 

Po roce 1991 se národní pojišťovny změnily na akciové společnosti (Česká 

pojišťovna a.s.) a začaly vznikat komerční pojišťovny, jejichž převažující formou jsou 

akciové společnosti. Státní dozor nad pojišťovnami má ministerstvo financí, od roku 1993 

funguje Česká asociace pojišťoven. [1] 

 

 Pojišťovna 

Pojišťovna je specifická finanční instituce přebírající rizika nepříznivých důsledků 

nahodilých událostí. Pojišťovny lze rozdělit z hlediska zaměření jejich činnosti na 

univerzální a specializované, nebo z hlediska právní formy na akciové, vzájemné a státní. 

[3]  

Autopojištění 

Forma pojištění, která v sobě zahrnuje veškerá pojistná rizika při provozu vozidla. 

Autopojištění má tyto části: 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, nazývá se též povinné 

ručení a je dané ze zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

2. Havarijní pojištění vozidel, je dobrovolným nástrojem k ochraně vlastního vozidla. Lze 

sjednat pro případ: havárie, odcizení, živelné události a vandalismu. 

3. Doplňkovými pojištěními jsou pojištění skel vozidla, úrazové pojištění ve vozidle, 

asistenční služby, pojištění pro případ náhrady nákladů za nájem náhradního vozidla a 

pojištění zavazadel ve vozidle. [4] 
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Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí 

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí spadají do skupiny nástrojů 

preventivní strategie. Preventivní strategie mají pozitivní vliv na životní prostředí a 

zároveň mají ekonomický přínos. Podstata spočívá v předcházení znečištění, což je 

výhodnější než odstraňování vzniklých odpadů. [5], [6] 

Mezi hlavní dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí patří: Systém 

environmentálního managementu (EMS) dle ISO 14001 a Systém environmentálního 

managementu (EMS) dle Národního programu EMAS, Čistší produkce, Environmentální 

audit, Ekodesign, Ekologické značení (Ekolabelling). [6], [7] 

 

Čistší produkce 

Čistší produkce je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí. Jedná se o 

preventivní strategii podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů. Hlavní význam 

této strategie spočívá v tom, že se jedná o ekonomicky výhodný způsob snižování 

negativních dopadů výroby na životní prostředí. 

Hlavními přínosy zavedení čistší produkce jsou: snížení produkce odpadů, zlepšení 

pracovního prostředí, úspory nákladů na nakládání s odpady, zlepšení postavení podniku 

při jednání s úřady, zlepšení působení podniku na veřejnost. [8] 

 

Systém environmentálního managementu (EMS) 

Základními cíli zavedení EMS jsou: neustálé snižování negativního vlivu 

provozovaných činností na životní prostředí, dobré vztahy s veřejností a státní správou a 

získání certifikátu ISO 14001 nebo registrace v programu EMAS. Systém 

environmentálního managementu je marketingový nástroj, který posiluje eko-image firmy 

z pohledu odběratelů, věřejnosti i konkurence. [9] 

Zavedení EMS do podniku probíhá následujícími fázemi: podnik si uvědomí všechny 

své environmentální aspekty, nástrojem pro toto zjištění negativních vlivů je analýza 

výrobních procesů a životního cyklu výrobku. Následuje vyhlášení environmentální 

politiky, kdy jsou cíle pro snižování dopadu produkce zabudovány do plánování, struktury, 

procesů a postupů v podniku. Další fází je systematická a pravidelná kontrola provozu 
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z ekologického hlediska, zvaná environmentální audit. Posledními nástroji pro zvýraznění 

ekologického chování firmy před veřejností jsou: 

- získání obchodně využitelné vizitky - certifikátu ISO 14001 nebo registrace 

v programu EMAS 

- environmentální prohlášení, kde se firma zavazuje k určitým stanoveným 

environmentálním údajům o výrobku a dané parametry pak musí dodržovat, není 

třeba žádné certifikace či osvědčení 

- environmentální reporty – výroční zveřejňované zprávy o ekologických dopadech 

firmy a jejím nakládání s odpady [10], [11], [12] 

 

Ekodesign 

Ekodesign můžeme definovat jako systematický proces navrhování a vývoje 

výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, 

apod., klade velký důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní 

prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu. [13] 

 

Ekologické značení (ekolabelling) 

Jedná se o státem garantovaný certifikační systém udělování značek výrobkům. Tyto 

výrobky mají, ve srovnání s výrobky plnícími stejný účel, menší negativní dopad na 

životní prostředí ve srovnání. [5] 
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3. Ekologizace provozu kanceláří 

V České republice dochází v posledních letech k nárůstu terciárního sektoru – 

sektoru služeb. V Evropské unii v současnosti pracuje v sektoru služeb 66% všech 

zaměstnanců, v České republice je to 56,6% zaměstnaných obyvatel. 

Tyto ukazatele naznačují, že kancelářské profese jsou významnou spotřební složkou 

společnosti s velkým potenciálem „ekologizovat“  provoz. Ekologizace provozu kanceláří 

nejen zmírňuje dopad provozu kanceláře na životní prostředí a minimalizuje vznik odpadu, 

ale zároveň přináší finanční přínos, vzniklý úsporami energií, vody a materiálu. 

 

3.1. Hierarchie – uspořádání kanceláří 

Většina pojišťoven má v dnešní době podobné uspořádání poboček. V diplomové 

práci využívám ukázkového modelu Allianz pojišťovny a.s. v České republice, kdy 

zastoupení v České republice je součástí světového koncernu Allianz SE. 

 Jedná se o následující model: 

 

Generální ředitelství 

Generální ředitelství má sídlo v Praze a zajišťuje chod společnosti v České republice, 

což znamená : tvorba strategie, vytváření a zdokonalování produktů, služby pro klienty 

(správa a likvidace pojistných smluv), marketing, ekonomická sféra aj.. Pod generální 

ředitelství spadá centrální likvidace. 

Z hlediska technického zázemí  využívá generální ředitelství Allianz pojišťovny a.s. 

desetipatrovou budovu s přibližně třemi stovkami kanceláří a šesti sty zaměstnanci. 

 

Oblastní ředitelství 

V České republice má Allianz pojišťovna a.s. 11 oblastních ředitelství. Tyto oblastní 

ředitelství jsou však čistě obchodní jednotky. Sdružují se zde týmy pojišťovacích 

zprostředkovatelů, kteří zajišťují péči o klienta. Některá oblastní ředitelství mají pro 

klienty i kontaktní místa, kde si klient může domluvit prohlídku svého majetku v případě 

pojistné události. Pod oblastní ředitelství spadají jednotlivé kanceláře pojišťovacích 

zprostředkovatelů (výhradních pojišťovacích agentů). 
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Z hlediska technického zázemí se jedná o menší budovy s přibližně třiceti 

kancelářemi a padesáti zaměstnanci. 

 

Pojišťovací kancelář typu I. a II. kategorie 

Pojišťovací kancelář zřizuje pojišťovací agent. Pojišťovací kancelář slouží jako 

obchodní zastoupení a zároveň k péči o stávající klienty. Kanceláře se dělí na I. a II. 

kategorie dle umístění, dostupnosti (přístupnosti – např. bezbariérové přístupy) pro klienta, 

otevírací doby. 

Pojišťovací kanceláře jsou většinou tvořeny jednou či dvěma kancelářemi s dvěma 

počítači s jedním zaměstnancem pod vedením pojišťovacího agenta. [14] 

 

Technické zázemí pojišťovny 

Technické zázemí pojišťovny je počítáno podle modelu Allianz pojišťovny a.s.. 

Počet kanceláří zprůměrňován na jednotnou velikost (pro zjednodušení počtu zářivek), 

jinak jsou kanceláře samozřejmě rozmanitějších velikostí. Počet zaměstnanců je proměnný. 

Informace jsou získány z oblastního ředitelství Allianz pojišťovny a.s. v Ústí nad Labem. 

Celkový počet zaměstnanců, kanceláří a zářivek je uveden v tabulce č. 1. 

 

  počet počet kanceláře  zářivky  počet zaměstnanci  

    kanceláří (celkem) (3ks/kan.) zaměstnanců (celkem) 

Generální ředitelství 1 300 300 900 600 600 

Oblastní ředitelství 11 30 330 990 50 550 

Pojišťovací kancelář ( I.+II.)  300 1 300 900 1 300 

      930 2790   1450 
Tabulka 1 - Technické zázemí pojišťovny 
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3.2 Vybavení kanceláří 

Nezbytnou součástí každé kanceláře je nábytek. Pokud přistoupíme k ekologizaci 

provozu pojišťovny, je nezbytné při zařizování kanceláří dát přednost ekologickým 

variantám nábytku.  

   

Nejlepší variantou je tedy nábytek: 

- z dřeveného masivu 

- z přírodních materiálů – kovu, skla 

- případně recyklovaných materiálů 

-  označený logem „Ekologicky šetrný výrobek“ 

- označený logem „FSC“ (dřevěný nábytek s ekologickou certifikací) 

- neobsahující nebezpečné chemické látky 

 

Z ekologického hlediska by nemělo význam měnit nábytek ihned po zahájení 

ekologizace kanceláří, neboť by vzniklo velké množství relativně  nového, 

neopotřebovaného odpadu. Z dlouhodobějšího hlediska by bylo možné vyměnit nábytek za 

ekologický postupně při výměně stávajícího vybavení kanceláří při dosluhování. 

Co se týká pojišťovacích kanceláří I. a II. typu, těm bude po zahájení ekologizačního 

procesu dáno do směrnic a standardů, že vybavení kanceláří musí splňovat ekologická 

hlediska. Stávající kanceláře I. a II. typu budou mít stejnou podmínku při výměně 

stávajícího nábytku. [15] 
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3.3 Úspora energie 

Výroba a spotřeba energie je hlavním faktorem ovlivňujícím stav životního prostředí. 

Provoz kanceláří je velmi náročný na spotřebu elektrické energie. [15] Na její spotřebě se 

podílí: 

- osvětlení 

- kancelářské přístroje – osobní počítače, notebooky, kopírky, faxové přístroje, telefony, 

skartovačky, lednice, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, stolní lampy, 

projektory, ventilátory 

- vytápění 

- klimatizace 

 

Osvětlení 

Všechny pojišťovací kanceláře a zákaznická střediska, využívaná k jednání s klienty, 

mají stejný problém a tím je celodenní svícení. Prosvícená kancelář vzbuzuje u klienta 

pocit jistoty a solidnosti instituce. Celodenní svícení není ovšem problém pouze 

pojišťovacích kanceláří, ale také kanceláří na oblastních ředitelstvích i na generálním 

ředitelství, kde probíhá zpracování a správa pojistných smluv. Rozsvícené zářivky deset 

hodin denně pět dní v týdnu mají velmi vysokou spotřebu elektrické energie, a tím i 

ekologický dopad. 

Možnostmi pro úspory jsou: prostoupení kanceláří denním světlem, využívání 

úsporných kompaktních a lineárních (trubicových) zářivek s nižšími příkony, využívání 

snímačů pohybu na toaletách, schodištích, chodbách a skladech a samozřejmě vypínání 

světel v době polední pauzy nebo porady, kdy není kancelář využita. 

Úspory energie v kanceláři nemají pouze ekologický význam, ale jsou také finančně 

výhodné. Světlo v kancelářích běžně zajišťují lineární zářivky, které obsahují dvě 

zářivkové trubice s příkonem 58 W. Průměrně velkou kancelář (okolo 20 – 25m2) osvětlují 

zpravidla tři až čtyři lineární zářivky.  

Pokud tedy spočítáme spotřebu lineárních zářivek v jedné kanceláři za den, zjistíme 

velmi rychle možné úspory za rok. 
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Spotřeba a náklady celodenního svícení 

Spotřeba trubice za den:  

58 [W] * 10 [hod] = 580 W = 0,58 kWh 

Spotřeba všech trubic v jedné kanceláři za den:  

0,58 [kWh]* 6 = 3,48 kWh 

Spotřeba jedné kanceláře za rok:  

3,48 [kWh] * 365 = 1270,2 kWh 

Náklady na 1 kancelář za rok:  

1270,2 [kWh] * 4,55 [Kč/kWh]* = 5779,4 Kč 

Náklady za všechny kanceláře za rok:  

5779,4 [Kč] *  930 = 5 374 842 Kč 

*  cena elektrické energie Kč / kWh odvozeno z Energetický poradce [16] 

 

Možné úspory 

Výměna trubic  

Z technických parametrů zářivek je zřejmé, že trubice s příkonem 58W je svítivostí 

rovnocenná obyčejné žárovce s příkonem 290W. Trubice s příkonem 36W je rovnocenná 

180W obyčejné žárovce a má o 38% menší spotřebu než 58W a trubice s příkonem 18W je 

rovnocenná 90W obyčejné žárovce a má o 69% menší spotřebu než 58W. Je tedy možné a 

jistě dostačující využívat v kancelářích trubice s příkonem 18W nebo 36W, podle počtu 

svítidel v místnosti. 

Úspory při využití 36W trubice:  

5 374 842 [Kč] *  0,38 = 2 042 440Kč/rok 

Úspory při využití 18W trubice:  

5 374 842 [Kč] *  0,69 = 3 708 641 Kč/rok 

Jednorázové náklady pojišťovny při výměně všech trubic:  

930[kan.]  * 6 [ks/kan.] *  60 [Kč/ks]  = 334 800Kč 
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Z ekologického i finančního hlediska se tedy vyplatí zjistit stavy trubic a v případě 

vysokých příkonů investovat do trubic s nižším příkonem. Průměrná cena jedné trubice je 

dle ceníků prodejců elektrospotřebičů přibližně 60Kč. 

 

Vypnutí světel v nepřítomnosti nebo při dostatku denního světla 

Pauza na oběd a porady jsou další možností úspor. Zaměstnanci v kancelářích jsou 

zvyklí ponechávat rozsvíceno celou pracovní dobu, i když v kanceláři nejsou a svítit není 

potřeba. Doba, kdy je kancelář nevyužita a světla, počítač a ostatní elektronika běží je jistě 

minimálně půl hodiny denně, což je 5% z celkové doby  provozu kanceláře. Energetické i 

finanční úspory způsobené jedním stiskem tlačítka však nejsou zanedbatelné. 

Úspory za rok při vypínání světel při odchodu:  

5 374 842 [Kč]  *  0,05 = 268 742Kč/rok 

 

Kancelářské přístroje  

Kancelářských přístrojů je v dnešní době v kancelářích mnohem více než je nezbytně 

nutné. Každý zaměstnanec pracuje na minimálně jednom stolním počítači, má k dispozici 

telefon, fax, kopírku, skener, skartovačku.  

Firmy zabývající se kancelářskou technikou ve snaze o komfortnější a modernější 

produkty předělávají mechanické přístroje na elektrické. Příkladem mohou být elektrické 

děrovačky, rychlovazače, foliovačky, řezačky papíru a dokonce elektrická stolní 

ořezávátka. Není tedy divu, že kanceláře jsou zaplavené elektrickými přístroji 

usnadňujícími zaměstnancům kanceláří práci. 

Spotřeba elektrické energie je tedy v kancelářích několika násobně vyšší než je 

nezbytně nutné. Pro ekologičtější provoz, finanční a energetické úspory je tedy nutné 

zavést do kanceláří jistá pravidla.  

Hlavními možnostmi úspor jsou:    

- dát přednost vypnutí přístroje před režimem stand-by (pohotovostní režim 

zajišťující možnost okamžitého startu do plného výkonu) 

- při pořizování dbát na energetickou třídu 
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- nepořizovat zbytečně velké množství přístrojů, které nebudou využity (možnost 

využití kopírky více kancelářemi) 

- porovnat možnost náhrady některých počítačových sestav úspornějšími notebooky 

- pořízení  multifunkčních přístrojů (kombinace skeneru, kopírky, faxu, telefonu) 

- omezení nadbytečného kopírování a tisku 

- upřednostnění inkoustových a jehličkových tiskáren 

- využívání klidového režimu počítače na místo spořiče obrazovky [15] 

Pokud má pojišťovna celkem 1450 zaměstnanců, jistě každý z nich sedí u minimálně 

jednoho stolního počítače. Mnoho ze zaměstnanců využívá navíc ještě notebooky. Je tedy 

jednoznačné, že energetické výdaje na provoz osobních počítačů jsou obrovské. Velkým 

přínosem v oblasti energetických i finančních úspor je omezení pohotovostního režimu 

stand-by, kdy počítač odebírá malé množství energie, ale za to stále. 

Možností je napojení stolního počítače a příslušenství (tiskárna, reproduktory) přes 

prodlužovací přívodní kabel s vypínačem. Tím je možné celkové vypnutí počítače 

z elektrické sítě jedním tlačítkem. Průměrná cena podle ceníků prodejců elektrospotřebičů 

je 100Kč za šesti zásuvkový prodlužovací přívodní kabel s vypínačem v dvoumetrové 

délce. 

 

Spotřeba a náklady počítače v režimu „stand-by“ 

Průměrná spotřeba komponentů osobního počítače v režimu stand-by: 

 

Komponenty Průměrný příkon v režimu „stand-by“ 

stolní počítač 11W 

LCD monitor 1W 

reproduktory 3W 

laser. kopírka 15W 

celkem 30W 
                   Tabulka 2 - Spotřeba komponentů osobního počítače v režimu stand by 
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Spotřeba 1 počítače v stand-by režimu za den:  

30 [W] * 14 [hod] = 420W = 0,42 kWh 

Spotřeba 1 počítače za rok:  

0,42 [kWh] * 365 [dní] = 153,3 kWh 

Náklady na 1 počítač za rok:  

153,3 [kWh] * 4,55 [Kč/kWh]* = 697,5Kč 

Úspory = náklady na provoz všech počítačů v pohotovostním režimu za rok:  

697,5 [Kč] *  1450  [poč.] = 1 011 375Kč 

Jednorázové náklady pojišťovny při napojení všech počítačů přes prodlužovací  

přívodní kabel s vypínačem: 

100 [Kč] *  1450 [poč.] = 145 000 Kč 

*cena elektrické energie Kč / kWh odvozena z Energetický poradce [16] 

 

Vytápění a klimatizace 

Vytápění i klimatizace jsou v dnešní moderní době v kancelářích samozřejmostí. 

Zaměstnanci tráví v kanceláři polovinu dne a je tedy nutností připravit jim optimální 

pracovní podmínky. I v tomto případě je možné ekologickými pravidly snížit a co nejvíce 

omezit dopady komfortního pracovního prostředí na životní prostředí.  

  

Ekologická pravidla při využívání klimatizace jsou [15]: 

- vypínání klimatizace nebo vytápění v době, kdy není potřebná 

- řízení teploty pomocí automatické nebo ruční regulace 

- využití naprogramovaných termostatů (umožňují zvyšování a snižování teploty                                           

v kanceláři podle využití a o víkendech) 

- při nákupu klimatizační jednotky dbát na energetickou třídu 

- zabránění únikům tepla (izolace oken, izolace střechy) 

- omezení používání světelných reklamních poutačů 
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3.4 Úspora vody 

V kancelářích je voda využívána stejně jako v běžném životě především k těmto 

činnostem: splachování toalety, mytí rukou, práce v kuchyni, mytí nádobí, pití. 

Pro úsporu vody je nutné se na tyto činnosti zaměřit. Velmi účinnými prostředky 

pro úsporu vody jsou: 

 

Pořízení úsporného splachovadla WC 

Každý člověk spotřebuje denně okolo 150l vody a z toho 60l splachováním toalety. 

Polovinu dne (v bdělého stavu) stráví člověk v práci, to znamená, že každá osoba 

v kanceláři  spotřebuje v práci minimálně 30l vody na splachování toalety denně. [15] 

Úsporná opatření jako jsou splachovadla s funkcí stop nebo duální splachovadla 

ušetří až polovinu spotřebované vody  za každé spláchnutí. Důležitým faktorem 

k zamezení možných ztrát je pravidelná kontrola těsnění WC. Protékající WC má spotřebu 

vody až 50 litrů za hodinu. 

Náklady a možné úspory 

Náklady za 1 zaměstnance za rok: 0,03 [m3] * 365 [dní] * 57 [Kč/m3]* = 624 Kč 

Náklady za všechny zaměstnance za rok: 624 [Kč] * 1450 = 904 800 Kč 

Úspory při využití úsporných splachovadel: 904 800 [Kč] *  0,5 = 452 400Kč 

*cena vody za m3 dle Pražské vody a kanalizace [17] 

 

Instalace úsporných baterií a antivápenných perlátorů, kontrola těsnění [15] 

Při takto velkém počtu kanceláří a zaměstnanců není zanedbatelné ani množství vody 

využité k mytí rukou a drobným pracím v kuchyňce jako jsou mytí nádobí, vaření kávy 

nebo k uklízení. 

Pro maximální možné úspory vody je vhodné využívat následující úsporná opatření: 

- termostatické baterie – fungují na principu nastavení stálé teploty, není tedy při 

každém puštění kohoutku nutné nejprve regulovat teplotu, jsou vhodné k mytí 

rukou nebo do kuchyňky na nádobí 
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- bezdotykové baterie – fungují na principu fotobuňky, jsou úsporné a velmi 

hygienické 

- pákové baterie – vhodné do malých kanceláří, malé pořizovací náklady 

- perlátory promíchávají vodu z  kohoutku se vzduchem a tím dochází za stejného 

tlaku k snížení spotřeby vody o 40 – 70% (dle nastavení) 

- kontrola těsnění kohoutků  

 

3.5 Úspora materiálu 

Pro každodenní zajištění chodu kanceláře je využito velké množství papíru, 

kancelářských potřeb, disket a kompaktních disků CD a DVD, potřeb pro jednání a 

prezentace. 

Z hlediska úspor jsou důležitá tyto pravidla: 

 

Úspory papíru 

Kancelářský papír, formuláře, papírové žádanky, smlouvy, kopírované a vytištěné 

skenované materiály ke smlouvám a likvidacím, desky  jsou nejvyužívanější materiál 

v kanceláři. Bohužel se dá konstatovat, že tvoří větší část odpadu kanceláře. Již toto 

naznačuje, že v kancelářích dochází k nadměrnému tisku.  

Pojišťovnictví není výjimkou. Každá smlouva, změna, žádanka či likvidace, vše se 

vypracovává ve třech kopiích, pro klienta, na centrálu a další k archivaci v dané kanceláři. 

 Kroky vedoucí k úsporám kancelářského papíru jsou: 

- nahrazení tisku kopie (nutné k archivaci v kanceláři) skenováním a archivací 

elektronickou či na kompaktním disku CD 

- nahrazení veškerých kopírovaných dokumentací skenovanými v elektronické 

podobě, což umožňuje i rychlejší předávání mezi kanceláří a centrálou 

- prohlížení a editace větších konceptů v elektronické podobě 

- tisk větších dokumentů menším písmem, dvě stránky na jeden list a oboustranně 

- preferování elektronické pošty 
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- změna formátu smluv, žádanek a změn pro dosažení jednostránkové formy 

- využívání papíru z recyklovaných zdrojů a ekologicky šetrných papírových 

výrobků 

 

Náklady a možné úspory 

V každé kanceláři pojišťovny se vytiskne průměrně 50 – 150 listů za den. Cena 

kvalitního toneru do kancelářské tiskárny je 1700Kč na 7000 výtisků, z těchto údajů 

vyplývá, že cena jednoho tisku je přibližně 0,24Kč. Cena balení kancelářského papíru je 

průměrně 130Kč za balení 500 kusů, cena jednoho listu je 0,26Kč. Potom cena jednoho 

výtisku je 0,50Kč.  

 

Náklady na tisk na jednu kancelář za rok: 

0,50 [Kč] * 100 [ks] * 365 = 18 250 Kč 

Náklady na tisk všech kanceláří za rok: 

18 250 [Kč] *  930 [kan.] = 16 972 500Kč/rok 

Možné úspory při omezení tisku o 30%: 

16 972 500 [Kč] *  0,3 = 5 091 750Kč/rok 

 

Je tedy zřejmé, že možnosti úspor v oblasti kancelářského papíru jsou obrovské, stačí 

pouze při zadávání tisku promyslet, zda je tisk nutný, v jaké kvalitě a v jakém počtu kopií. 

Úspory papíru mají velký ekologický dopad, následují finanční úspory firmy a 

zároveň velké omezení množství odpadu. 
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Kancelářské potřeby 

Mezi kancelářské potřeby řadíme: propisky, tužky, pera, zvýrazňovače, lepidla, 

kancelářské sponky, značkovače, štítky, kalkulačky, galvanické články a baterie aj.. 

V době, kdy propiska je téměř korunovou položkou, narazíme v každé kanceláři na velké 

množství nevyužívaných kancelářských potřeb. 

Vzhledem k plýtvání kancelářskými potřebami je hlavním ekologickým opatřením 

omezení počtu kancelářských potřeb a zamezení plýtvání, na zvážení je i možnost 

vyměnitelných náplní propisovacích tužek. Přínosem při omezení plýtvání bude také 

zmenšení množství odpadů.  

Dalšími opatřeními pak budou: nákup ekologicky šetrných a tuzemských výrobků, 

nahrazení zvýrazňovačů na bázi alkoholu suchými tužkovými nebo pastelkami, nahrazení 

lepidel obsahujících těkavé látky lepidly ředitelnými vodou. Dalším ekologickým 

elementem jsou kalkulačky na solární články, ušetří se tak mnoho galvanických článků a 

také starostí s jejich sběrem v odpadu. Pokud jsou v kanceláři také jiné přístroje na baterie 

je vhodné využívat nabíjecí alkalické baterie. [10]  

 

Diskety a kompaktní disky CD a DVD 

Kompaktní disky CD a DVD jsou v kanceláři využívány hlavně k archivaci dat, 

k množení školících materiálů a k přenosu informací. Z tohoto hlediska je v dnešní době 

velmi výhodné pořizovat přepisovatelné CD a DVD a nebo lepší variantou jsou flash 

disky. Při nákupu CD a DVD je vhodné dávat přednost větším balením, dále pak 

preferovat papírové obaly CD před plastovými.  

 

Propagační materiály 

Reklama je v konkurenčním prostředí pojišťoven velmi důležitou součástí. 

Významný podíl mají reklamní bloky v televizním a rozhlasovém vysílání, billboardy a 

samozřejmě tištěné propagační materiály. Tištěných materiálů spotřebuje pojišťovna 

ohromné množství. Nejsou to pouze reklamní brožury, ale hlavně informační materiály o 

jednotlivých produktech pojišťovny. 
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Pojišťovna nemůže tuto strategickou část reklamních brožur a informačních letáků 

vyřadit, je ale možné využívat ekologičtějších prvků: 

- využívat recyklovaný papír 

- využívat klasické formáty – minimalizovat ořez 

- tisknout oboustranně 

- omezit barvy – snižují možnost recyklace 

- vyhnout se lakům, fóliím a impregnaci [15] 

 

3.6 Třídění odpadu 

Nejlepší variantou pro úspěšné snížení odpadu z domácností, kanceláří a výroby je 

snaha o předcházení vzniku odpadu.. Dalším krokem je vytvoření vyhovujících podmínek 

pro třídění odpadu: 

- nákup separačních košů na třídění směsného odpadu a  papíru do každé kanceláře 

- nákup větších sběrných košů na plast, karton a sklo, které mohou být vždy pro více 

kanceláří 

 

3.7 Školení zaměstnanců 

Pro nejlepší výsledek, je nutné dobře proškolit zaměstnance, jak se chovat 

ekologicky na pracovišti i mimo něj. Vysvětlit zaměstnancům jaké jsou důvody této změny 

a cíle, kterých chce pojišťovna dosáhnout. Dalším vhodným nástrojem je zaměstnance 

motivovat. 
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4. Ekologizace produktů 

Produktem se v průmyslové výrobě míní finální výrobek, který je 

zprostředkovatelem nebo přímo distribuován zákazníkovi. Ve službách obecně je finálním 

produktem určitá služba zákazníkovi. V pojišťovnictví jsou službami různé druhy 

pojištění. 

Druhy pojištění: 

- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

- havarijní pojištění 

- doplňková pojištění – pojištění skel, zavazadel, úrazové pojištění ve vozidle 

- pojištění majetku 

- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě 

- životní pojištění 

- pojištění podnikatelů 

- penzijní připojištění 

 

Přesto, že pojišťovnictví nevyrábí hmatatelné produkty, je možné tyto produkty 

učinit ekologickými. Ekologizace produktů spočívá v motivaci klientů, zákazníků 

pojišťovny, k ekologickému chování. 

V dnešní době je největší motivace klienta finanční, další možností jsou 

nadstandardní podmínky a poslední možností jsou motivace formou dárků (dárkové 

poukazy, drobné reklamní předměty). 

V této části práce se tedy zaměřím na možnosti změn v tarifních skupinách 

rozdělených podle zdvihového objemu válců u pojištění vozidel. Následně také na 

možnosti ekologických slev na pojistném. 
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4.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zvané také „povinné 

ručení“ vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla. Jedná se tedy o povinné pojištění, které musí mít každý vlastník 

vozidla, včetně vozidla nepojízdného, pokud není vyřazeno z provozu nebo nejsou 

odevzdány značky do depozita. [4] 

V době, kdy téměř každá rodina vlastní minimálně jedno vozidlo, vzniká možnost 

ekologicky ovlivnit velkou skupinu obyvatel. Pokud klientovi nabídneme výrazně 

výhodnější podmínky pro ekologičtější varianty, je velmi pravděpodobné, že se klient nad 

těmito skutečnostmi při koupi vozidla zamyslí. 

Hlavními aspekty, na které je potřeba se zaměřit jsou: zdvihový objem válců, rok 

výroby, palivo. 

 

4.1.1 Vývoj pojistných smluv podle zdvihového objemu válců 

Pro zjištění aktuálního trendu oblíbenosti výše zdvihového objemu válců, jsem volila 

cestu statistického zpracování pojistných smluv uzavřených na zákaznickém středisku 

Allianz pojišťovny a.s. v Mostě. Z pojistných smluv je možné zjistit, které zdvihové 

objemy válců klienti preferují a změny trendu v posledních letech. Statistické údaje jsem 

shromáždila za posledních pět let. 

Pro úplnost zdůrazňuji, že pokles počtu smluv v roce 2009, je způsoben 

pravděpodobně celosvětovou hospodářskou krizí, kdy počet všech smluv od konce roku 

2008 na zákaznickém středisku pozvolna klesal až do června roku 2009 kdy se ustálil (viz 

graf č. 1).  

Graf 1 - Vývoj počtu smluv na zákaznickém středisku 
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Statistické údaje z grafu č. 2 vypovídají, že klienti preferují zdvihové objemy válců 

v tomto pořadí a tento trend se s časem nemění: 

1. 1200 – 1400 cm3 

2. 1800 – 2000 cm3 

3. 1400 – 1600 cm3 

4. 1600 – 1800 cm3 

5. 1000 – 1200 cm3 

6. 2000 cm3 a více 

7. 800 – 1000 cm3  

  

Vývoj dle zdvihového objemu válců
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Graf 2 - Vývoj dle zdvihového objemu válců 

  

Dále je z grafu zřejmé, že počet klientů preferujících minimální a naopak maximální 

zdvihové objemy válců se nemění (viz graf č. 2). U maximálních kubatur nad 2000 cm3 se 

pravděpodobně jedná o milovníky silných aut a rychlé jízdy. Tuto skupinu zákazníků jistě 

nelze změnami na pojistném ovlivnit . Pokud tyto řidiče neovlivnila cena pohonných hmot 

a celosvětová hospodářská krize, tak je jistě neovlivní ani motivační finanční program pro 

ekologické chování. Naštěstí se jedná, v celkovém počtu řidičů, o málopočetnou skupinu 

motoristických nadšenců. 

Z druhé strany minimální kubatury 800 - 1000 cm3 a 1000 – 1200   mají také své 

věrné příznivce. Vozidel se zdvihovým objemem  1000 – 1200 cm3 dokonce v posledních 
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letech viditelně přibývá, což možná věstí nástup nového úsporného ekologického trendu. 

Počet vozidel s obsahem 800 - 1000 cm3 se nijak rapidně nemění. Jedná se pravděpodobně 

o ženy a starší řidiče, které spíše než jízdní vlastnosti zajímá cena a spotřeba vozidla.  

Nejsilnější zastoupení mezi vozidly mají obsahy 1200 - 1400 cm3 a 1800 - 2000 cm3. 

Zlatou střední cestou jsou pak obsahy 1400 - 1600 cm3 a 1600 – 1800 cm3. Celkově tedy 

můžeme konstatovat, že nejsilnější skupinou na silnicích jsou vozy s obsahy 1200 – 1800 

cm3.  

  

  800 - 1000  1000 - 1200 1200 - 1400  1400 - 1600  1600 - 1800 1800 - 2000  2000 - více 

  cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 

2005 13 29 99 68 48 77 23 

2006 10 39 112 76 50 90 38 

2007 10 43 139 121 83 149 42 

2008 29 61 170 124 80 147 45 

2009 17 41 74 82 31 86 37 
Tabulka 3 - Počet smluv uzavřených na zákaznickém středisku 

 

 

4.1.2 Podrobnější rozdělení skupin podle zdvihového objemu válců 

V současné době má (pro osobní automobily) většina pojišťoven stejný systém 

rozdělení do pěti tarifních skupin podle zdvihového objemu válců. Některé pojišťovny 

preferují a zavádějí možnosti ceny pojistného podle maximálního výkonu motoru v kW. 

Pojišťovny touto cestou určují cenu pojistného, podle pojistného rizika - čím větší obsah či 

výkon motoru, tím větší možná vzniklá škoda. 

 Současné rozdělení (viz tabulka č.4)  je výhodné pro pojišťovnu v rámci pojistného 

rizika. Klientovi je ovšem  z finančního hlediska zcela jedno, zda si pořídí vozidlo se 

zdvihovým obsahem 1390 cm3 a nebo například 1781 cm3. 

Z ekologického hlediska je vhodné využít jemnějšího rozdělení do tarifních skupin, 

jako finanční motivace k ekologickému chování klienta. Hlavním důvodem je rozdělení 

nejpočetnější skupiny 1350 – 1850 cm3. Pro klienta bude, při rozhodování, tato změna 

motivací, pro zakoupení vozidla s nižším objemem zdvihových válců, za účelem ušetření 

na pojistném. Pro pojišťovnu nevyplývají z této změny žádné negativní dopady ani 

finanční ztráty. Neboť pojistné bude rozpočítáno přímo úměrně. Naopak je velmi 
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pravděpodobné, že novinky a změny vyvolají zájem a zvědavost zákazníků a potažmo i 

příliv nových klientů.  

Ze statistického zpracování pojistných smluv za posledních pět vyplývá, že vhodným 

rozdělením do tarifních skupin by byl viz tabulka č. 4.  

 

Ukázkový model: 

 

Současné tarifní rozdělení – základní sazba Nové tarifní rozdělení – základní sazba  

do 1000cm3 3715 Kč* do 1000cm3 3715 Kč 

1000 – 1350 cm3 4461 Kč* 1000 – 1200 cm3 4015  Kč (4461 Kč * 0,9) 

1350 – 1850 cm3 6442 Kč* 1200 – 1400 cm3 4907  Kč (4461Kč * 1,1) 

1850 – 2500 cm3 9959 Kč* 1400 – 1600 cm3 5798 Kč (6442Kč * 0,9) 

2500cm3 a více 14057 Kč* 1600 – 1800 cm3 7086 Kč (6442 Kč * 1,1) 

1800 – 2000 cm3 8963 Kč (9959 Kč * 0,9) 

2000 – 2500 cm3 10 955Kč (9959 Kč * 1,1) 

  

2500 cm3- více 14057Kč 

Tabulka 4 - Tarifní systém (* ceny jsou dle tabulek Allianz pojišťovny a.s. – základní sazba) 

  

Hlavním přínosem této změny bude motivace klienta k ekologickému chování, tedy 

pořízení vozidla s nižším zdvihovým obsahem a nižší spotřebou paliva. 

Tato změna jistě zaujme zákazníky, kteří jsou při pořizování vozidla na vážkách a 

motivuje je k zakoupení vozidla s nižším zdvihovým obsahem. V neposlední řadě zaujmou 

změny ve struktuře ekologicky smýšlející klienty, což způsobí i zájem zákazníků jiných 

pojišťoven a tím zvýší konkurenční schopnosti pojišťovny na trhu. 
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4.1.3 Emisní norma EURO 

Emisní normy EURO jsou směrnice stanovující limitní hodnoty pro složení 

výfukových plynů, platné pro vozidla vyráběná v členských zemích Evropské unie.  

Limity jsou stanoveny zvlášť pro benzínové a naftové motory. Tyto limity jsou 

udávané v gramech na kilometr a sledují tyto složky: 

- Oxid uhelnatý (CO)  

- Nespálené uhlovodíky (HC)  

- Oxidy dusíku (NO x) 

- Saze (PM) 

Limity se stanovují vždy od určitého roku a dané množství spalin ve výfukových 

plynech na kilometr musí automobilky při své výrobě dodržet (viz tabulka č. 5). 

 

   
          Emisní limity Euro           

Naftové motory Benzínové motory 

Norma 
Datum 
platnosti CO HC HC+NOx NOx PM Norma 

Datum 
platnosti CO HC HC+NOx NOx PM 

Euro 1 1992/07 2,7 - 0,97 - 0,14 Euro 1 1992/07 2,7 - 0,97 - - 

Euro 2  1996/01  1 - 0,9 - 0,1 Euro 2 1996/01 2,2 - 0,5 - - 

Euro 3 2000/01 0,6 - 0,56 0,5 0,05 Euro 3 2000/01 2,3 0,2 - 0,15 - 

Euro 4 2005/01 0,5 - 0,3 0,25 0,03 Euro 4 2005/01 1 0,1 - 0,08 - 

Euro 5 2009/09  0,5 - 0,23 0,18 0,01 Euro 5 2009/09 1 0,1 - 0,06 0,01 

Euro 6 2014/09 0,5 - 0,17 0,08 0,01 Euro 6 2014/09 1 0,1 - 0,06 0,01 
Tabulka 5 - Emisní limity Euro 

  

První směrnicí platnou v České republice byla Euro 1 v červenci 1992, zatím 

poslední platnou směrnicí je Euro 5 od září 2009, které se zatím týká výroby nových 

modelů, pro stávající modely vozidel s dobíhající výrobou bude platná až od ledna 2011. 

V návrhu je již také Euro 6 s vyhlídkami na září 2014, která pravděpodobně postihne 

pouze naftové motory, benzínové motory ji splňují už podle Euro 5. [19] 
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Graf 3 - Emisní normy Euro - naftové motory 

 
 

         Graf 4 - Emisní normy Euro - benzínové motory 
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4.1.4 Vývoj pojistných smluv podle roku výroby 

Vývoj pojistných smluv je zpracován z informací a pojistných smluv ze 

zákaznického střediska Allianz pojišťovny a.s. v Mostě. Časový úsek pěti let je však na 

podrobné informace o vývoji trendu a jeho změnách docela krátký. 

Z grafu č. 5 je zřejmé, že na silnicích jezdí za posledních pět let nejvíce vozidel roku 

výroby 1996 – 1999, což je z ekologického hlediska celkem dobrá zpráva, neboť od roku 

1996 platí emisní norma Euro 2. Euro 2 byla mnohem tvrdší co se týká emisních limitů. 

Stanovila u naftových motorů limity oxidu uhelnatého o 1,7 gramu na kilometr a u 

nespálených uhlovodíků spolu s  oxidy dusíku o  0,07 gramů na kilometr (viz tabulka č. 4) 

nižší oproti Euro 1. 

Velmi přínosný z ekologického hlediska je fakt, že vozidel  s rokem výroby do 1996 

jezdí na silnicích čím dál méně. V tomto ohledu se dá předpokládat, že se situace jistě ještě 

zlepší neboť od 1.ledna 2009 vstoupila v platnost novela zákona 185/2001 Sb., o odpadech 

přijatá Parlamentem 23. září 2008. Tato novela určuje poplatky za převod vozidel takto: 

3000Kč za vozidla splňující emisní limity dle Euro 2, 5000Kč za  vozidla splňující Euro 1 

a 10 000 Kč za vozidla nesplňující Euro 1. Je zřejmé, že vozidla nesplňující Euro 1 

(většina vozidel s rokem výroby do roku 1992) a postupně vozidla nesplňující Euro 2 ( 

většina vozidel s rokem výroby do 1996), tak zmizí ze silnic během pár let, neboť nikdo 

nebude ochotný zaplatit poplatek za převod vozidla vyšší než je cena vozidla. [20] 

 

Graf 5 - Vývoj dle roku výroby 
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4.1.5 Zvýhodnění vozidel podle Euro 

Na rozdíl od zvýhodnění dle zdvihového objemu válců, které by proběhlo formou 

změn v tarifních skupinách. Zvýhodnění vozidel dle roku výroby nebo spíše dle splnění 

norem Euro by probíhalo formou slev na pojistném. 

Dá se říci, že v tomto smyslu by pojišťovna navázala na novelu zákona 185/2001 Sb. 

o odpadech, ale z druhého konce. Pojišťovna by stupňovitě procentuelně zvýhodnila 

vozidla splňující danou normu. 

Vhodné by bylo například toto zvýhodnění: 

1. bonus 2% z  roční pojistné částky při splnění Euro 3 

2. bonus 3% z roční pojistné částky při splnění Euro 4 

3. bonus 5% z roční pojistné částky při splnění Euro 5 

 

4.1.6 Zvýhodnění vozidel s pohonem LPG 

Pohon LPG je prozatím nejekologičtější dostupnou formou pohonu vozidel v České 

republice, samozřejmě pokud nepočítáme s elektromotory, které bohužel zatím nejsou pro 

běžného občana dostupnou záležitostí. Z tohoto důvodu by měl klient s touto možností 

pohonu v ekologické pojišťovně mít jisté výhody. 

Dle mého názoru by bylo vhodné zvýhodnění minimálně 8% - 10%, neboť přestavba 

vozidla na plyn není levnou záležitostí. Sleva na pojistném je jistou možností, že klient 

přepočítá své roční náklady na vozidlo a rozhodne se vozidlo přestavět.  

Samozřejmě se naskytuje otázka bezpečnosti. Pokud je přestavba prováděna 

odbornou firmou není nutné mít obavy o bezpečnost vozu. 

 

4.1.7 Havarijní pojištění 

Jelikož havarijní pojištění je ve většině pojišťoven omezeno do deseti let stáří 

vozidla, jedná se tedy o vozidla z ekologického pohledu (dle emisních limitů) přijatelná. 

Není nutné v této oblasti přijímat zvláštní opatření nebo klienta nějak dále motivovat. 

 

 



 36 

Příklad 

Klient zvažující koupi vozu, není rozhodnut, zda si při stejné ceně koupí vozidlo se 

zdvihovým objemem válců 1390 cm3 vyrobené v roce 2001 nebo silnější, ale za to starší 

vozidlo se zdvihovým objemem válců 1781 cm3 vyrobené v roce 1999. 

 

1. Roční pojistné při současném tarifním systému: 

- Vozidlo 1390cm3: 6442Kč 

- Vozidlo 1781 cm3: 6442Kč  

 

2. Roční pojistné při novém tarifním systému a zvýhodnění vozidel dle emisních 

norem Euro: 

- Vozidlo 1390 cm3: 4907Kč * 0,97 = 4760Kč 

- Vozidlo 1781 cm3: 7086 Kč 

 

 

Při novém tarifním systému a zvýhodnění dle emisních norem Euro bude rozdíl na ročním 

pojistném: 2326 Kč. Což bude podle mého názoru klienta, který není rozhodnut motivovat 

ke koupi novějšího vozidla s nižším zdvihovým objemem válců. 

 

Modelové částky jsou počítány v základní sazbě bez bonusů za bezeškodný průběh a slev 

na pojistném (např. sleva za věk nad 40let, sleva rodina, sleva za jiné druhy pojištění, aj.) 
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4.2 Pojištění majetku 

Druhým nevyužívanějším produktem v pojišťovnictví je pojištění věci, jiného 

majetku a pojištění odpovědnosti za škodu občanů. Dalo by se říci, že téměř každá druhá či 

třetí rodina má svůj majetek pojištěn. Chovají–li se lidé takto zodpovědně ke svému 

majetku, jistě se mezi nimi najdou i tací, kteří se chovají zodpovědně i k životnímu 

prostředí a mají ekologické návyky. Pro prohloubení a zvýšení počtu této skupiny je nutné 

tyto i nové klienty k ekologickému chování motivovat finančním bonusem. V dnešní době 

je bonusový program zvýhodnění a slev jedna z mála věcí, které klienty zaručeně zaujmou. 

Z tohoto důvodu se domnívám, že i klienti, kteří se v běžném životě ekologicky nechovají 

jsou schopní pro možnost slevy drobné změny v návycích udělat. 

Příkladem může být běžná ukázka z praxe, kdy přibližně desetina klientů si zakoupí 

bezpečnostní dveře nebo bezpečnostní zámek, pro zvýhodnění 5 – 10% na pojistné částce. 

Z logického hlediska to není nic nečekaného, pokud klient uvažuje o zabezpečení svého 

bytu či domu a v pojišťovně získá tuto motivaci, pak není divu, že si bezpečnostní prvky 

zakoupí. Na stejném principu by mohl být zaveden i ekologický bonusový systém. 

 

4.2.1 Pojištění nemovitosti 

Základem pro bonusový program u pojištění nemovitosti bude soupis ekologických 

prvků, které daná nemovitost splňuje a ty pak budou procentuelně ohodnoceny a při 

splnění daného prvku se budou procenta sčítat. Daný soupis s procenty pro pojištění 

nemovitosti pak bude vypadat takto: 

1. Zateplení objektu 1% 

2. Plastová okna 1% 

3. Solární panel pro výrobu elektrické energie 5% 

4. Solární kolektory pro ohřev TUV 5% 
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5. Vyhodnocení dotazníků 

Pro zjištění potenciálu a cílové skupiny pro ekologizaci pojišťovny jsem volila 

průzkum formou dotazníků. Dotazníky byly vyplněny na zákaznickém středisku 

samotnými klienty, ale převážně pracovnicí zákaznického střediska, která se klientů 

dotazovala a odpovědi zapisovala sama. Tato forma se osvědčila z hlediska ochoty klientů 

více. Hlavním cílem průzkumu bylo získání přehledu o ekologickém myšlení klientů 

vztažené k věku a k vzdělání. Dotazníků bylo vyplněno šedesát kusů. 

 

 

 
Obrázek 1 - Dotazník 
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5.1 Vytvoření dotazníku 

Při tvorbě dotazníku byla hlavním faktorem délka vyplňování, neboť klienti by jistě 

nebyli ochotní trávit desítky minut vyplňováním, když přišli řešit své vlastní požadavky a 

problémy. Z tohoto důvodu jsem volila krátkou formu dotazníku s dvanácti jednoduchými 

otázkami. Vyplnění celého dotazníku tak nezabralo klientovi více než dvě až tři minuty. 

Dalším faktorem byla srozumitelnost celého dotazníku [22].  Na začátku dotazníku jsem 

potenciálního tázaného informovala o smyslu a účelu dotazníku a poděkovala za ochotu a 

čas. Otázky byly formulovány jednoduše a jednoznačně s možností ano / ne, pro rychlejší 

možnost zpracování.  Poslední faktorem byla grafická úprava, kdy hlavním úkolem bylo 

vybrat příjemnou velkost písma, rozvržení textu. Pro zaujmutí jsem volila ekologický 

motiv jako pozadí pod textem. Celkově tedy vyplnění dotazníku nezabralo klientovi více 

než dvě až tři minuty. Celý dotazník byl pouze jednostránkový (viz. obrázek č. 1). Což se 

podle ochoty klientů k vyplnění osvědčilo. 

 

5.2 Celkový počet a struktura tázaných podle dosaženého vzdělání a věku 

Celková struktura tázaných přímo odráží návštěvnost zákaznického střediska, jsou 

zde úměrně obsaženy všechny věkové skupiny i všechny skupiny podle dosaženého 

vzdělání (viz tabulka č. 6). 

 

Dosažené vzdělání / Věk 18 - 35 let 36 - 49 let 50 - 65 let 66 a více let Celkem 
Základní 2 0 1 1 4 
Vyučen 5 9 9 4 27 
S maturitou 8 11 3 0 22 
Vysokoškolské 3 3 1 0 7 

Celkem 18 23 14 5  60 
Tabulka 6 - Struktura tázaných 
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5.3 Vyhodnocení podle věkových skupin 

Z tabulky č. 7 je zřejmé, že nejvíce ekologicky smýšlející věkovou skupinou je 

věkové rozmezí 36 – 49 let. Je tedy pravděpodobné, že tato skupina si nejvíce uvědomuje 

své činy a jejich dopady na životní prostředí. Což je ve výsledku velmi pozitivní jev, neboť 

podle tabulky č. 6 se jedná o nejpočetnější skupinu, která pojišťovnu navštěvuje. Je tedy 

velmi pravděpodobné, že tuto největší a zároveň nejekologičtější skupinu by dané změny 

struktury pojišťovny a produktů zajímaly a dále motivovaly. 

Zajímavým výsledkem je skupina věkového rozmezí 66 a více let, kdy tato skupina 

se umístila na pomyslném druhém  místě a myslím, že z hlediska ekologického chování má 

jistě velký potenciál. Tuto skupinu sice nezaujme ekologická prezentace pojišťovny na 

veřejnosti, ale jistě ji zaujme finanční motivace a zvýhodnění vozidel s nižšími obsahy,  

přerozdělením tarifních skupin, neboť se jedná o skupinu s malými zdvihovými objemy 

vozidel. Musím však podotknout, že z hlediska počtu se jedná o velmi malou skupinu 

klientů, neboť v tomto vyšším věku už lidé přestávají aktivně řídit vozidla. Na druhé 

straně, ale v této věkové kategorii má každý druhý pojištěnou svou domácnost. 

Nečekaným výsledkem je nízké ekologické chování u nejmladší skupiny. V době 

kdy je ekologické chování a ekologie velmi významným tématem a dokonce školním 

předmětem mě tento výsledek velmi překvapil.   

 

Věkové skupiny 18 – 35  36 – 49  50 – 65  66 a více průměr  

Odpovědi ano % ano % ano % ano % ano % 

Chováte se v běžném životě 
ekologicky? 61 83 57 60 65 
Dáte při stejné ceně přednost 
ekovýrobku? 44 70 64 80 65 
Zaujme Vás pojem " Zelená 
pojišťovna"? 33 65 29 20 37 
Dáte přednost pojišťovně, která 
ocení Vaše ekologické chování? 

67 65 64 60 64 
Třídíte odpad? 67 83 64 80 74 
Šetříte energií? 89 96 93 100 95 
Máte v domácnosti více než 1 
spotřebič A nebo A+? 95 100 100 80 94 

Průměr kladných odpovědí v % 65 80 67 69 70 
 
Tabulka 7 - Vyhodnocení podle věkových skupin 
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5.4 Vyhodnocení dotazníků podle dosaženého vzdělání 

Vyhodnocení ekologického chování podle dosaženého vzdělání mělo velmi 

očekávatelný výsledek – čím vyšší vzdělání, tím ekologičtější chování ( viz tabulka č. 8). 

Je tedy zřejmé, že by ekologizace provozu a produktů a následná ekologická 

prezentace pojišťovny na veřejnosti nastartovala příliv nových klientů s vyšším dosaženým 

vzděláním.  

 

Dosažené vzdělání základní vyučen s maturitou  vysokoškolské 

Odpovědi ano % ano % ano % ano % 

Chováte se v běžném životě 
ekologicky? 25 56 82 100 
Dáte při stejné ceně přednost 
ekovýrobku? 50 59 60 86 
Zaujme Vás pojem "Zelená 
pojišťovna"? 0 26 64 86 
Dáte přednost pojišťovně, která 
ocení Vaše ekologické chování? 

25 59 64 86 
Třídíte odpad? 50 67 77 100 
Šetříte energií? 75 96 95 100 
Máte v domácnosti více než 1 
spotřebič A nebo A+? 50 100 100 100 

Průměr kladných odpovědí v % 39 66 77 94 
Tabulka 8 - Vyhodnocení podle dosaženého vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

5.5 Celkové vyhodnocení  

Celkový přehled 
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Graf 6 - Celkové vyhodnocení 
  

95% ze všech dotázaných šetří energií a 94% všech dotázaných mají v domácnosti 

elektrické spotřebiče varianty A nebo A+, což vypovídá o tom, že klienti  se chovají 

ekologicky hlavně z ekonomických důvodů. Tento výsledek tedy dokazuje, že propojení 

sféry pojišťovnictví s ekologickou myšlenkou má význam. Budeme–li klienta finančně 

motivovat, bude se klient chovat ekologicky, což je výhodné pro všechny zúčastněné a 

zároveň environmentálně přínosné.  
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6. Diskuze 

Zavedení nového systému ekologizace kanceláří by pro pojišťovnu neměl být žádný 

problém. Uplatnění ekologických pravidel v kancelářích je velmi jednoduché. Co se týká 

vybavení a nábytku v kancelářích, navrhované změny by jistě nemusely proběhnout ze dne 

na den. Výměna nábytku by probíhala postupně při dosluhování nábytku. Stejně by 

proběhla i postupná výměna trubic v zářivkových systémech. Jistě by bylo nejprve nutné 

provést světelně technické výpočty pro zjištění a zajištění optimálních požadavků na světlo 

v kanceláři, aby nedošlo k znehodnocení pracovního prostředí. Investice do přívodního 

prodlužovacího kabelu s vypínačem je pro pojišťovnu minimálním nákladem s velkým 

výnosem a velmi jednoduchým zavedením bez technických problémů. 

Většina dalších opatření, jako jsou vypínání světel při odchodu z kanceláře nebo 

úspory v materiálech jsou zcela bez investic. Změnit pravidla v uchovávání dat a zajistit 

úspory v materiálových tocích je velmi jednoduché řešení s velkým přínosem. Důležitým 

faktorem je chování zaměstnanců a jejich motivace. Nejdůležitějším prvkem v této oblasti 

je důkladné proškolení zaměstnanců. 

Z finančního hlediska bude tato ekologizace také velmi zajímavá. Sečteme-li 

průběžné možné úspory za již zmíněná opatření vyjdou nám velmi zajímavá čísla. Celkové 

možné úspory jsou po odečtení nákladů: 8 386 907 Kč za rok, což je 698 909 Kč měsíčně. 

Pokud se jedná o změny v produktových řadách, je tato oblast na změny trochu 

náročnější. Příprava a tvorba produktů je složitý technický proces, na který musí dále 

navázat marketingová část – změna propagačních a informačních materiálů, popřípadě 

změny v pojistných podmínkách. Zároveň však tento finální ekologický krok přináší 

obrovské výhody v reklamně a příliv nových klientů. Což dokládají i statistické údaje 

získané z dotazníkového průzkumu, kdy výsledky potvrdily, že klienti se více či méně 

snaží chovat ekologicky a že prvotní motivace k ekologickému chování je vždy finanční. 

Dále je z dotazníků zřejmé, že tyto změny jistě zaujmou klienty s vyšším dosaženým 

vzděláním. Tato skupina je pro pojišťovnu velmi cenná, neboť se jedná o klienty s vyššími 

příjmy a vyšší tendencí o zajištění svého majetku a svého zdraví a rodiny. Z praxe 

v kanceláři je znatelné, že například životní pojištění a pojištění majetku mají 

několikanásobně ve větší míře skupiny s vyšším dosaženým vzděláním. 
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7. Závěr  

Cílem práce bylo navrhnou změny ve struktuře pojišťovny vedoucí k čistší produkci. 

Změny byly navrženy jak v oblasti technického  zázemí pojišťovny – tedy v kancelářích, 

tak v oblasti produktů pojišťovny.  

Ekologizace provozu pojišťovny přináší omezení spotřeby energie, vody a  materiálu 

a s tím spojené omezení produkce odpadu. Dalším přínosem těchto změn v kancelářích 

jsou i nemalé finanční úspory. 

V práci jsou nastíněny možné změny v produktech pojišťovny. Hlavními 

nejvyužívanějšími produkty, pro které byly navrženy změny jsou: pojištění odpovědnosti 

za provoz vozidla a pojištění nemovitosti.  

Z výsledků dotazníkového průzkumu je zřejmé, že změny ve struktuře a finanční 

motivace jsou pro klienty zajímavé. Je tedy zřejmé, že pro pojišťovnu je ekologizace krok 

správným směrem ve všech oblastech. Ekologická prezentace pojišťovny zaujme jistě 

velký počet nových klientů a jistě také firem a podniků, ve kterých se dnes běžně 

ekologické aktivity uplatňují. Tyto firmy a podniky jistě dají přednost pojišťovně 

s ekologickým vzhledem, hlavně pokud bude na trhu jediná.  
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