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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na síťový marketing, neboli Multilevel. Síťový 

marketing všeobecně, v ČR a také konkrétně ve společnosti OVB Allfinanz a.s., kde 

jsem v rámci studia vykonávala praxi. Spousta podnětů z praxe je zachycena v praktické 

části. Cíl bakalářské práce jsou dostatečně rozlišit a dostat do podvědomí lidí zásadní 

rozdíly mezi síťovým marketingem a pyramidovými společnostmi. Zaměřit se na 

motivací lidí a recruting nových spolupracovníků. Jakým způsobem lze motivovat lidi 

prostřednictvím Maslowovy pyramidy. Dalším cílem je vytvořit komunikační plán 

jakožto určitý druh marketingové strategie pro rozšíření klientské základny, nových 

spolupracovníků a zviditelnit také kancelářské prostory, aby je lidé začali vnímat jako 

místo, kde se jim dostane finančního a majetkového poradenství včetně veškerého a 

dlouhodobého servisu. Cílem také je sledovat tento komunikační plán a jeho využití 

v praxi. 

 

ANNOTATION OF THESIS

Thesis is focused on mutilevel marketing. Multilevel marketing in Czech Republic, 

namely focused on OVB Allfinanz company. The job I did during the studies. Point of 

the thesis to to show the main difference between multilevel marketing and the 

„pyramidal" companies. I wanted to show importance of the motivation, recruiting, 

communications plan and marketing strategy. The objective was to improve and 

propagate new offices for helping people recognize company’s objectives. 
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1 ÚVOD 

V dnešní moderní době a příliš rychlému životnímu tempu nejsme mnohdy schopni 

rozlišovat věci, které jsou pro nás důležité méně a které zase naopak více, popřípadě, 

které nám přinesou kde jaký užitek. Trh práce je sice velmi rozmanitý, ale 

nezaměstnanost stále stoupá. Důvodem proč jsem svou práci zaměřila právě na síťový 

marketing je, dle mého přesvědčení, jedna z možností, kde se uplatnit na trhu práce. 

Mým cílem je důsledně rozpoznat a odlišit vlastnosti síťového marketingu od 

pyramidových společností, se kterými si ho lidí velice často spojují.  

Zaměřila jsem se také konkrétně na společnost OVB Allfinanz a.s., protože v jedné 

z jejich poboček jsem vykonávala praxi po dobu studia.  

Multilevel, neboli síťový marketing se dnes dostává do popředí velmi účinných 

nástrojů prodeje trhu. Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost zaměřit se konkrétněji na 

jednu ze struktur OVB, cílem mojí práce je zhodnotit její konkrétní postavení a přínos 

právě této struktury na finančním trhu.  

Protože síťový marketing je zejména o náboru nových lidí a spolupracovníků, 

dalším z cílů bylo najít a rozpoznat u jednotlivých oslovených motivační faktory za 

pomocí Maslowovy pyramidy. 

Vzhledem k tomu, že v případě struktury, kde jsem vykonávala praxi, se uvažovalo 

o zavedení nových kanceláří, bylo důležité je zviditelnit a dostat do povědomí lidí a tím 

také získat nové klienty a spolupracovníky. Proto bylo důležité navrhnout určitou 

marketingovou strategii, díky které by se struktura rychleji rostla, a vědělo se o ní. A 

také jakým způsobem mohou být pracovníci právě těchto kanceláří lidem užiteční. 

Dalším cílem bylo zhodnotit současný stav společnosti a navrhnout další rozvoj, pro 

její udržení na trhu. 
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2 VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ SÍŤOVÉHO MARKETINGU 

2.1 Multilevel marketing 

„Síla síťového marketingu je založená na duplikaci (vytváření přesných kopií). 

Vytváření sítí podle Metcalfova zákonu: x
2
, kde x představuje počet účastníků sítě. 

Konkrétně: Osobně vyškolím 2 vhodné zájemce, pomohu jim najít a vyškolit také po 

dvou zájemcích a dohlédnu, aby i oni udělali to samé.“ [2] Vytvoří se tak například tři 

úrovně, na kterých je již 14 spolupracovníků. Multilevel marketing (dále MLM) tedy 

funguje dle modelu velice jednoduše a jeho síla je patrná. 

Můžeme si jej znázornit jako pomyslného pavouka (viz. obr. 2-1), kterým se velice 

jednoduše a rychle dají rozšířit řady spolupracovníků. 

 

Obr 2-1:Síťový marketing 
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2.2 Základní princip MLM 

MLM je nástroj k prodeji výrobků nebo služeb. 

Základní princip MLM je prodej zboží nebo služby. V mysli spousty lidi, pokud se s 

MLM setkají jen okrajově, je to, že MLM je přece vytváření struktur nezávislých 

distributorů. Jakým způsobem to funguje v obchodě? Jestli použijeme síť velkoobchodů, 

reklamu v televizi, nebo využijeme síť nezávislých distributorů, jedná se vždy o prodej. 

A v tom vzniká omyl týkající MLM.  Jedná se o nástroj k prodeji výrobků nebo služeb. 

Jako každý nástroj má své výhody a nevýhody. Jestliže se tedy nejedná o skutečný 

prodej výrobku nebo služby, nejedná se ani o MLM. 

2.2.1 Klasický systém prodeje 

Výrobek se vyrobí např.: za stokorunu, pak se předá velkoobchodům, skladům, 

dopravcům, dealerům, maloobchodům a nakonec se ocitne u spotřebitele. Než se ovšem 

spotřebitel o výrobku dozví je zapotřebí vytvořit reklamu, zaplatit její zveřejnění (TV, 

rádio, billboardy apod.). A nakonec tedy přestože je výrobní cena např. sto korun, tak 

díky navýšení nákladů za dopravu, marketing a marži bude pak výsledná cena pro 

spotřebitele korun tři sta. 

2.2.2 Multi level marketing 

Zruší se tradiční mezičlánky a část ušetřených peněz dostane přímo prodejce, který 

zastupuje práci klasických zprostředkovatelů. Navíc dostane prodejce další část 

ušetřených peněz za práci lidí, které získal do svojí struktury a naučil je dělat stejnou 

práci stejně, jako dělá on. Zbytek finanční prostředky se použijí na vývoj daného 

výrobku, popřípadě na snížení ceny konečné. 

O MLM lze tedy mluvit, že se jedná o systém, který především zamezuje utrácení. 

Peníze, které se ušetří, se rozdělí mezi zákazníky, prodejce a organizátory. 

Prostřednictvím MLM může na trh proniknout i firma, která má výjimečný produkt, ale 

nemá dostatek peněz proniknout na trh klasickou cestou. 

2.2.3 Výhody pro zprostředkovatele: 

Možnost nakupovat výrobky pro sebe a svoji rodinu za velkoobchodní tzn. nižší ceny. 

To může využít každý, komu se výrobky osvědčí a chce je používat častěji. 
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 Možnost výrobky dále prodávat a vytvořit si kmen zákazníků, tzn. zdroj 

vedlejšího příjmu. A to bez jakýchkoliv investic potřebných na nákup zboží. 

Jednoduše shromáždí závazné objednávky od svých zákazníků a přípravky 

nakoupí. 

 Možnost využít již „vyšlapané cestičky“ v osvědčeném prodeji výrobků, kteří již 

lidé znají a chtějí. Není zapotřebí vymýšlet nic nového. Ve většině společnosti 

jsou již nastavena také pravidla při tvorbě strukturálních vlastních firem.  

 Možnost vytvářet síť MLM, tj. vyškolit další distributory a získat určité procento 

zisku z tržeb realizovaných jimi a jejich dalšími distributory. To je příležitost pro 

samostatné jedince. Pokud jsou zachována základní pravidla fungování MLM, je 

možno tímto způsobem vytvořit "firmu ve firmě" - samostatně fungující skupinu 

distributorů. Velice stabilní a trvalý zdroj příjmů, tzv. pasivní příjem s poměrně 

neomezenou možností růstu. To se odvíjí v každé organizaci jinak.  

2.2.4 Nevýhody pro zprostředkovatele: 

 Vzhledem k tomu, že se odvíjí od lidí a je spojená s lidmi a jejich přístupu k této 

činnosti, mohou nastat situace, jako je neetické chování provozovatelů MLM. 

 V druhé řadě je to nedostatečná vzdělanost a informovanost veřejnosti s tímto 

stylem prodeje. Díky tomu dochází k nedůvěře zákazníků, kteří jsou už přesyceni 

nejrůznějšími distributory a podomními prodejci. 

Tato obchodní metoda, mnohdy svádí až ke zneužívání. Vidina rychlého zbohatnutí 

„ošálí“ mnoho lidí. Ale zapomíná se na to, že pokud něco přijde rychle, většinou to i 

rychle skončí. Jedním z největších prohřešků je předražení produktu a použití části těchto 

peněz na větší motivaci distributorů. Druhá část peněz potom končí v kapse některé 

„vykutálené“ MLM firmy, která rozhodně nenese jméno seriózní multilevelové 

společnosti, což se postupem času projeví samo.

2.3 Historie a vývoj multilevelového marketingu 

Multilevelový marketing není dnešní novodobou záležitostí. Historie tohoto stylu 

prodeje sahá až do doby před průmyslovou revolucí – 19. století. Tehdy jednotlivec se 

zbožím oslovil své přátele, popř. sousedy nebo si udělal stánek na tržišti, u cesty apod. 
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Ale otázkou stále zůstává, jak se z přímého prodeje „vyklubal“ síťový marketing. Dr. 

Gini Grahamová Scottová ve své knize úspěch v multilevelovém marketingu uvádí, že: 

„Multilevelový marketing zdůrazňuje sílu osobního kontaktu a přesvědčivosti při 

prodeji, přičemž prodávající se stává čímsi více než úředníkem, který zaznamenává 

prodej – stává se někým, kdo může být učitelem, poradcem, vedoucím, 

zprostředkovatelem informací, pomocníkem i člověkem přinášejícím nové myšlenky. 

Obchodní cestující, který v 19. století putoval Amerikou od města k městu v malém 

kočáře, je částí tohoto osobního kontaktu, je částí tradice přímého prodeje.“ [1] 

Později po průmyslové revoluci, lidé prostřednictvím přímého prodeje prodávali 

nejen vlastní výrobek, ale stále častěji prezentovali velké společnosti a dostávali 

z prodeje provizi. A ještě později (ve 40. letech 20. století) nabral přímý prodej nové 

obrátky objevením se prvních multilevelových marketingových společností – Nutrilite 

Systém a Stanley Home Products. Rozdíl byl v tom, že prodávající dostával nejen provizi 

za zboží přímo prodané, ale i odměny za získání dalších lidí pro prodej tohoto výrobku.  

Multilevelový marketing má počátky díky prohibici v Americe, která v letech 1920 

až 1933 panovala na celém území USA. Znamenala úplný zákaz výroby, prodeje a 

distribuce alkoholických nápojů. Jedním z jejích cílů bylo snížení počtu závislých lidí na 

alkoholu popř. snížení úmrtí následkem požití alkoholu. Zavedením tohoto zřejmě 

nejproslulejšího zákazu v amerických dějinách se splnil sen moralistů, brojících proti pití 

už od 18. století. 

Na tento zákaz ihned zareagovala americká mafie v Chicagu, která začala 

organizovat prodej alkoholu a zavádět jeho tajnou výrobu. Pro distribuci si vybudovali 

svou distribuční síť, která měla jasně daná pravidla. Prakticky se vytvořil první model 

prodeje multilevelového marketingu: 

 Přijď a prodej. 

 Zaškol do prodeje další a budeš mít jednak provizi za to, co přímo prodáš a také 

procenta z prodeje jako podíl za prodej tvého týmu. 

 Pokud budeš schopný, půjdeš v naší hierarchii nahoru – ale musíš respektovat 

systém a být loajální. 

 Porušíš-li systém, zemřeš a s tebou i celá tvá rodina 
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Tento styl prodeje rozjel prodej alkoholu natolik, že spotřeba alkoholu se zvýšila na 

trojnásobek než před prohibicí. Prohibice byla zrušena 5. prosince 1933 ratifikaci 

dokumentu, který zakazoval prodej alkoholových výrobků. Systém se udržel a 

přesměroval na jiná odvětví. Tak vznikly první multilevelové marketingové prodeje. 

Samozřejmě z bodů, které nastavili „mafiáni“ za prohibice zmizel poslední - porušíš-li 

systém, zemřeš a s tebou i rodina, ale jinak se svým způsobem systém zachoval. 

2.4 Fáze síťového marketingu 

Za tu dobu co MLM existuje si i tento styl prodeje prošel svými etapami. 

I. Fáze 

Byl zesměšněn: Došlo ke zneužití systému, kdy kdo chtěl vstoupit, musel vložit 

nějakou částku. Návratnost částky byla po získání určitého počtu dalších lidí. To 

v konečném důsledku znamenalo ztrátu peněz ale také i přátel (přátele většinou 

patřili mezi první oslovené). Vzniká název letadlo. V dnešní době naštěstí nelegální 

forma. 

II. Fáze  

Vznik opozice: Lidé odmítají to, čemu neporozuměli. Tak se stalo, že bylo 

systémem opovrhováno a lidé jej odsoudili, aniž by jej poznali. 

III. Fáze 

Je přijatá jako samozřejmost: Dnes patří multilevel marketing k nejúčinnějším 

obchodním systémům. Jeho síla je obrovská a na to jak funguje v praxi, se podíváme 

v další části. 

K multilevelovému marketingu hodně přispěly v 50. letech firmy Amway a 

Shaklee, které měly obrovské prodejní sítě s potřebami pro domácnost a léčivy. 

Nastala ovšem otázka legálnosti tohoto prodeje. Dlouhá léta trvající spor s vládou 

USA vyhrála společnost Amway. V roce 1979 se rozhodlo, že multilevelový plán 

firmy Amway je zcela v pořádku. To znamenalo vznik spousty nových 

multilevelových marketingových firem. 
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3 CHARAKTERISTIKA ROZDÍLŮ SÍŤOVÉHO MARKETINGU A 

PYRAMIDOVÝCH STRUKTUR 

Mnohdy si lidé zaměňují síťovým marketing za letadlo, Pyramidu aj. prodejní styl. 

Ovšem jeden je legální a druhý ne. Pyramidy (letadla) se často za multilevel marketing 

vydávají s tím, že oba mají podobné prvky. 

Po pádu železné opony se objevilo mnoho svobody. S ní ale přišla i spousta věcí, 

kterým lidé nerozuměli. Jednou z nich byly i tzv. pyramidové hry jiným slovem 

„letadlo“ – velice jednoduchý podvod k získání finančních prostředků na úkor 

důvěřivých lidí. 

Pyramidová hra, či letadlo je víceúrovňová struktura lidí, jejichž cílem je vydělat 

peníze na lidech, kteří se připojí po nich. Letadlo je založené na tzv. duplikačním efektu. 

Kdokoliv přivede někoho nového, vybere od něj vstupní poplatek, jehož část si nechá a 

část pošle na přerozdělení člověku, který ho do systému přivedl. Ten si část nechá a část 

pošle výš. A tak to jde až k jedinci na vrcholku pyramidy, který daný systém založil. 

Výsledkem je samozřejmě to, že k lidem, kteří pyramidu založí, přicházejí peněžní 

prostředky od lidí pod nimi. Čím je člověk výš, tím víc může na důvěřivcích pod sebou 

vydělat. Vzhledem k tomu, že trh je omezený, nemůže tento systém fungovat do 

nekonečna a po poměrně krátké době se naštěstí zhroutí. Existují společnosti (které 

povětšinou nemají ani žádný právní základ), které se tímto podvodem obohatily 

o pěkných pár milionů. Při vstupních poplatcích pohybujících se třeba i v řádech 

desetitisíců dokázaly vylákat poslední úspory z mnoha rodin. 

Problémem je, že letadlo nevytváří žádnou přidanou hodnotu, pouze přerozděluje 

peněžní prostředky. Pyramidové hry jsou sice ve všech vyspělých zemích zakázány, stále 

je však obtížné systém rozpoznat a organizátory usvědčit. Nejlepší obranou jedince proti 

vstupu do letadla, které nelétá, se tak stává jeho informovanost. 
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3.1 Rozdíl mezi pyramidou a multilevelem 

Existují však společnosti, které využívají obdobného víceúrovňového systému, a 

nedá se říct, že se jedná o letadlo. Multilevel marketing (víceúrovňový marketing – 

MLM). Organizace, které tento systém využívají, se zabývají především přímým 

prodejem svých produktů prostřednictvím svých obchodních zástupců, mají více či méně 

podobné systémy přerozdělování provizí. Konkrétně u OVB se jedná o provize za vlastní 

prodej a meziprovize za tým. 

Hlavním rozdílem je, že tyto firmy na rozdíl od typických pyramid a letadel opravdu 

prodávají produkty a služby, které vytvářejí určitou přidanou hodnotu. Veškeré peníze, 

které se v systému pohybují, jsou generovány prodejem firemních produktů, nebo služeb. 

Na rozdíl od letadla, kde peněžní prostředky plynou ze vstupních poplatků lidí, kteří 

naletí, a jejich peníze jsou následně přerozděleny mezi lidi výše v pomyslné hierarchii 

pyramidy. To, že firma fungující na bázi MLM prodává určité produkty, její smysl na 

trhu nejen moralizuje, ale především legalizuje a je přínosem pro většinu lidí ať už z řad 

klientů, nebo spolupracovníků. 

Hlavním cílem lidí zapojených do multilevelu by mělo být prodávání produktů 

firmy, a to buď svépomocí či pomocí lidí, které do systému přivedou.  

Petr Šafránek z AFIZ k tomuto tématu uvedl: „Firma využívající systém MLM 

poskytuje konkrétní produkt konečnému uživateli, který nemusí být členem distribuční 

sítě. Příjmy firmy a celé distribuční sítě pak pramení výhradně z prodeje tohoto 

produktu. S ním může každý zájemce obchodovat sám nebo v tomto obchodu zaučí 

kohokoliv dalšího s tím, že dostává odměnu za obchod uskutečněný tímto podřízeným. 

Ten má pak stejné možnosti, čímž dochází právě k výstavbě sítě, kterou někteří lidé 

označují za pyramidu. Systém MLM však na rozdíl od ní žije z obchodu, který provádí 

směrem ven. Nikoliv z náboru členů – tím se právě od pyramidy zásadně odlišuje“
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Multilevelový marketing Pyramida 

Úplně legální forma obchodu Nelegální „lavinové“ schéma 

Založený na principu školení a vyškolení 

dalších, aby se jim pomohlo dosáhnout 

úspěchu v určitém podnikání. 

Založená na principu zapojení se mezi 

prvními nebo velmi brzy, přičemž jeden 

zapíše několik dalších a podporuje je, aby 

udělali totéž. 

Zahrnuje prodej hodnotných výrobků nebo 

službu od výrobců k zákazníkovi. 

Zahrnuje pohyb peněz od někoho na dně 

pyramidy k někomu na vrcholu. (Někdy 

nabízejí i výrobek, ale většinou nízké 

kvality a ten je doprovázen instrukcí 

k získání nových lidí, kteří podepíší, že 

předají peníze někomu dalšímu). 

Spotřebitelé mohou kupovat výrobky nebo 

služby bez toho, aby se museli zapojit do 

marketingového programu a naopak ti, 

kteří prodávají výrobky, si je nemusejí před 

uvedením na trh zakoupit (i když to 

pomáhá). 

Každý kdo se chce zapojit, musí se stát 

součástí pyramidy a zákazníkům se 

nenabízejí kvalitní (hodnotné) výrobky. 

Některé pyramidové programy nabízejí i 

výrobky, které se neprodávají 

v maloobchodní síti, jen se přesouvají mezi 

zainteresovanými osobami a ve skutečnosti 

je nikdo nepoužívá. 

Ti, kteří se do programu zapojí později, 

mohou vydělat víc než ti, kteří se zapojili 

před nimi, neboť základem je vlastní úsilí, 

jsou stále noví zákazníci a potencionální 

distributoři určitého programu. 

Ti, kteří se do programu zapojí později, 

vydělají obyčejně méně, neboť po určitém 

čase je trh nasycen nebo vyjde najevo, co 

se skrývá za tímto schématem. 

 Tabulka 3-1. Rozdíl mezi MLM a pyramidou. Zdroj: [4] 

„Ve zkratce můžeme říct, že multilevelový marketing, stejně jako jiné formy 

prodeje, poskytuje základy budování dlouhodobého podnikání, obchodní činnosti, které 
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nabízejí hodnotný výrobek a dobré služby, zatímco pyramidová schémata produkují 

několik vítězů a mnoho poražených, kteří jsou poškozeni, neboť se nic neprodává a 

peníze se jen přelévají. Přechod těchto rozdílů uvádí tato tabulka.“ [4] 
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4 ZÍSKÁVÁNÍ A MOTIVACE SPOLUPRACOVNÍKŮ  

4.1 Motivace podle Maslowovy pyramidy 

Abraham Herbert Maslow seřadil lidské potřeby podle jejich důležitosti od těch 

nejvíce naléhavých až po nejméně naléhavé. Snažil se objasnit, proč jsou lidé v určitých 

situacích taženi určitými potřebami. Otázkou je, proč například jeden člověk 

upřednostňuje a využívá většinu svého času a energie k zajištění své bezpečnosti a jiný 

naopak touží po společenském uznání. V praxi to znamená, že uspokojená potřeb již není 

motivátorem, ale posunutím k potřebám vyššího řádu.  

 

 

Obr. 4-1 Maslowova pyramida 

 

4.1.1 Fyziologické potřeby 

Jedná se o základní potřeby našeho organismu (jídlo, pití, sex, dýchaní atd.) 

Člověk, jehož prioritou jsou potřeby fyziologické lze rozpoznat z výsledků úvodního 

rozhovoru, kde se sám zmíní o tom, že je přepracovaný, unavený z důsledku nevyspání, 

dlouhých pracovních dob aj. Můžou zde nastat zdravotní problémy, neuspokojení jejích 

léčbou, nebo pouhým nedostatkem času lékaře vůbec navštívit.  
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4.1.1.1 Jak motivovat člověka s těmito potřebami? 

Jestliže u potencionálního spolupracovníka zjistíme, že prioritou je nedostatek 

fyziologických potřeb, jedná se o signál, jak tohoto člověka namotivovat. Motivací pro 

něj může být např. čas na práci i odpočinek, protože u OVB si volí pracovní dobu sám, 

stejně jako pracovní prostředí, ve kterém pracuje. Společnost na základě produkce svým 

spolupracovníkům zabezpečuje také různé relaxační a odpočinkové akce aj.  

4.1.2 Potřeby jistoty a bezpečí 

Ve chvíli, kdy jsou naše fyziologické potřeby relativně uspokojeny, začneme 

prahnout po pocitu bezpečí, který si spojujeme s předvídatelností dění ve vnějším světě, s 

jakýmsi pořádkem a konzistencí kolem sebe, že nás nic příliš nerozrušuje ani 

nepřekvapuje, snažíme se mít věci pod kontrolou. Toužíme po jistém zaměstnání, 

pojištění a chráněném účtu v bance. 

Naše společnost nadbytku a právních norem vcelku dobře umožňuje uspokojení 

těchto dvou základních vrstev. Potřeba bezpečí v sobě zahrnuje např. ochranu před 

zločinem, potřeba pořádku zákona, stabilita a jistota v zaměstnání, ochrana před 

nemocemi aj. 

4.1.2.1 Jak motivovat člověka s těmito potřebami? 

Ve společnosti OVB člověk pracuje sám. Je svým pánem a sám může zapříčinit svůj 

posun jak finanční tak kariérový, není zde nikdo, kdo by jej mohl vyhodit. Dle 

jednotlivých pozic společnost zabezpečuje sociální a důchodový systém. Není zde 

nastaven žádný strop pro výši příjmů. 

4.1.3 Sociální potřeby 

Tyto potřeby se vztahují ke společenské povaze lidí a jejich touze po přátelství a 

sdružování se. Např. dobré pracovní vztahy, přátelství, láska, společenské uplatnění, 

poznávání nových lidí atd. Neuspokojení této potřeby může vést ke špatnému duševnímu 

rozpoložení jedince. 

Při úvodním pohovoru lze rozpoznat nedostatek uspokojení v dané potřebě tím, že si 

stěžuje na špatný pracovní kolektiv, nepříznivý vliv pracovní doby na rodinu.  



  

 

15 

 

Nedostatek možností strávených ve společnosti lidí (např. maminky na mateřské 

dovolené, lidé, kteří přešli z pracovního prostředí do starobního důchodu) aj. 

4.1.3.1 Jak motivovat člověka s těmito potřebami? 

Motivací může být, že si své jak klienty, tak spolupracovníky vybírá sám. Stane se 

součástí významné, vlivné a veliké společnosti s mnoha novými tvářemi a zajímavými 

lidmi se společným cílem. 

4.1.4 Potřeba uznání a ocenění 

Uspokojení těchto potřeb vede k pocitu sebedůvěry a prestiže. Lidé na žebříčku této 

pyramidy se chtějí cítit užiteční, respektováni, chtějí vynikat ve své profesi a zájmech. 

Někteří také touží po slávě a popularitě. Nesrovnalosti na této rovině se projevují jako 

projevy méněcennosti a nízké sebeúcty. 

Člověk mluví o nedocenění jak v zaměstnání, tak v osobním životě. Žádný kariérový 

postup v práci. Vše co dělá, dělá na maximum, ale dle jeho uvážení je to bez patřičného 

ohodnocení.  

4.1.4.1     Jak motivovat člověka s těmito potřebami? 

Společnost OVB oceňuje každý dobrý výsledek spolupracovníka, ale to nejen 

penězi, ale také společenskými akcemi, dovolenými a dárky. Doceněním zde může být 

veliký rozsah poskytovaných služeb a zastoupení cca 40 finančních domů, pro které jsou 

spolupracovníci OVB velmi významnými partnery. Dalším pro člověka velikým 

uznáním je spokojenost samotných klientů, kteří si váží práce pracovníka OVB. Lidé, 

kteří se vyznají ve finančnictví, jsou vážení a neustále žádaní a jejich služby ceněny. 

4.1.5 Potřeba seberealizace 

Maslow definuje tyto potřeby jako „touhu člověka být víc a víc než je, být vším čím 

je člověk schopen se stát“. Což znamená, že člověk chce plně realizovat svůj talent a 

schopnosti. Např. potřeba růstu, vědění, motivace vyšších cílů, příležitosti povýšení. 
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4.1.5.1 Rozpoznání  

Lidé na vrcholu pyramidy mají pocit, že nic nepotřebují, že už není nic víc, než čeho 

v životě dosáhli. Mají dostatek peněz, pracovní postavení, ale ve své podstatě nevidí 

směr svého života a jejich dosavadní činnost je už tolik nenaplňuje.  

Tyto potencionální spolupracovníky lze namotivovat např. zvýšením zaměstnanosti 

v regionu, tím, že dá práci druhým lidem, popřípadě nezaměstnaným. Může se podílet na 

růstu ekonomiky, ovlivňovat finanční trh. Vytvořit firmu pro budoucnost svých dětí 

apod. 

4.2 Maslowova pyramida – využití při motivaci 

Při každém úvodním pohovoru by si měl vedoucí dát jako předlohu motivaci dle 

Maslowovy pyramidy. Díky těmto potřebám může snadno rozlišit cíle a motivovanost 

potencionálního spolupracovníka. Dle stanovení těchto důležitých faktorů, můžeme 

zjistit, zdali tato profese je pro daného osloveného vhodná či nikoliv, popřípadě jestli je 

tento člověk pro nás z hlediska síťového marketingu zajímavý. Díky tomuto rozlišení si 

pak obě strany mohou ušetřit čas[13] 

  Pokud si tedy maximálně zjednodušíte upokojování nižších potřeb, máte otevřenou 

cestu k naplnění těch nejvyšších.  

4.3 Motivace 

Pro motivaci je důležité stanovení cílů. Cíle mají blízko k motivaci. Vrátíme se 

k Maslowově pyramidě. Potřeby uznání a seberealizace jsou většinou tím 

nejdůležitějším, co vede spolupracovníka kupředu, i když si zvykl tuhle potřebu 

vyjadřovat penězi. Peníze jsou ve skutečnosti jen prostředkem pro naplnění těchto potřeb 

a s nimi i cílů. Pro motivaci spolupracovníka je tedy důležité najít jeho cíle a z toho 

vyvodit motiv. Pokud spolupracovník nemá cíl, nastává cyklus tzv. bezcílnosti. 

Spolupracovník bez cíle nemá potřebu plánovat cestu k dosažení cíle a žádný plán vede 

k žádným zážitkům z úspěchu. Bez pocitu úspěchu má člověk pocit méněcennosti a 

dochází k ochromení činnosti. Nastává opět bezcílnost. 
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Obr. 4-2 Jednání bez cíle 

Z obrázku 4-2 je patrné, jak je pro motivaci pracovníka důležité stanovení cílů. 

Cíl nám definuje, kam se chceme ubírat a co je nutné pro jeho dosažení splnit. Je tedy 

nutné stanovit si plán pro splnění cílů, kde je přesně definováno, co kdy a jak musí 

spolupracovník udělat. Tento plán se může odvíjet od kariérových cílů. Pokud si 

spolupracovník stanoví cíl být do roku Oblastní vedoucí (GST) musí pro tento cíl splnit 

recruting minimálně tří nových spolupracovníků apod. Na základě plánu se odvíjejí 

úkoly, co konkrétně udělat v jakém časovém úseku. A v neposlední řadě je důležitá 

kontrola. Kontrola jak průběžná tak konečná, zdali je plán splněn a cíl bude dosažen dle 

plánu. V případě, že něco splněno není, nastává úkol, co změnit a jaké udělat nápravné 

opatření. Znovu se tedy stanoví nové úkoly, které jsou průběžně kontrolovány. Tento 

cyklus se opakuje, dokud není splněn plán. 
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Obrázek 4-3 Cesta k cíli 

 

4.4 Pět jednoduchých kroků, jak si naplánovat kariéru 

4.4.1 Stanovení cíle 

Řízení kariéry je stejné jako řízení jakéhokoliv jiného projektu – aby se uskutečnil 

plán, musí se stanovit konkrétní cíle. Vezměme v úvahu jak středně dlouhodobé cíle, tak 

i cíle krátkodobé. Přesně definovat, na jakou pozici by se chtěli spolupracovníci v 

určitém životním období dostat, co pro tuto pozici potřebují a jak mohou získat potřebné 

znalosti a zkušenosti. 

Dobrá rada v úvodu: Nevnímat naše cíle jako nereálné i když jsou náročné. Čínské 

přísloví říká: I dlouhá cesta začíná prvním krokem… 

4.4.2 Identifikace dovednosti, které potřebujete 

Poté, co se stanovili cíle, je nutné popřemýšlet o kompetencích, které budou 

potřebné k dosažení cílů. Tím si spolupracovník uvědomí, jaké dovednosti postrádá a co 

musíte přidat do svého plánu.  

Na tomto místě se musíme chvilku zastavit, protože reálný odhad schopností a 

důkladné poznání sebe sama je klíčovým pro dosažení úspěchu! I když si stanovíme 

Cíl 

(Proč, kam) 

Úkol 
(co konkrétně v jakém 

časovém horizontu) 

Plán 
(co udělat, jak) 

Kontrola Co změnit 

Nápravná opatření 
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konkrétní cíle a víme přesně, co bychom v budoucnu chtěli dělat, kariéra se může 

proměnit na neustálý boj s vlastními nedostatky, pokud nám „nejsou dány“ klíčové 

schopnosti a dovednosti pro námi zvolenou oblast. Potom se nám může stát, že pracovní 

život přinese spíše pocity frustrace místo pocitu radosti z práce. Buďme proto opatrní na 

to, co si od života přát a budujme svojí kariéru na svých silných stránkách. 

Pokud víme, kam chceme a jací jsme, udělali jsme zásadní krok! 

4.4.3 Soustředění se na rozvoj a vzdělávání a připravit si rozvojový plán 

Identifikací cílů se pravděpodobně vytvoří dlouhý seznam dovedností, které je 

zapotřebí rozvinout. Není však možné získat všechny dovednosti najednou. Proto se 

doporučuje zaměřit na menší množství kompetencí a pracovat primárně na těch 

dovednostech, které vyplynuly z předešlého plánování a jsou klíčové pro následující 

stupínek ve Vaší kariéře. K tomu je potřebné si sestavit vlastní rozvojový plán, ve kterém 

je konkrétně definováno, co se má člověk naučit a jaké zkušenosti chcete získat v 

určitém časovém období. Způsoby, jak získat potřebné dovednosti mohou být různé, 

může to být individuální či organizované studium, tréninky či další formy rozvoje a 

vzdělávání. Záleží jenom na Vás, která forma Vám nejvíce vyhovuje. 

Ale nezapomeňte! Zajímavé pracovní nabídky Vás mohou potkat i nečekaně, nedržte 

se proto Vašeho plánu úplně striktně. 

4.4.4 Zhodnocení pokroku a případná revize plánu 

Je velmi užitečné zaznamenat si pokrok, který se udělal. Neomezovat se však na 

pouhé zapisování formálních setkání – zkusit zachytit všechny zkušenosti, které pomohly 

v plánování kariéry. Pokud bude vše systematické v tomto bodě, s odstupem času bude 

patrné, co se udělalo správně a jestli se opravdu směřuje k vysněnému cíli.  

Velice důležité je také vnímat a zaznamenávat i negativnější zkušenosti, případně 

neúspěchy. Z nich se může v dlouhodobém horizontu získat opravdu mnoho. Pokud se 

poučíme z chyb, které se již jednou udělaly, půjdeme směrem k našemu cíli velice rychle 

a efektivně. Nebát se proto i těchto stánek pracovního života, jsou přirozené a neměli by 

být pro nás zdrojem frustrace a pochybností o sobě ale velkým impulzem pro další 

rozvoj.  
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4.4.5 Radujte se z úspěchů 

A rada na závěr! Nezapomenout se na cestě Vaším kariérním životem těšit i z 

drobných úspěchů, život tak bude radostnější a naplněný. [6] 
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5 SÍŤOVÝ MARKETING V ČR 

V ČR, stejně jako v celém světě, existuje opravdu velké množství MLM společností. 

Pokud se někdo rozhodnete, pro nějakou z nich, je důležité si zjistit, jakou má 

konkurenci a jak velký trh již v současnosti zaujímá. S konkurencí se v nějaké podobě 

jistě u svých zákazníků jednotliví zastupitelé společnosti MLM setkávají, a je dobré 

určitě konkurenci znát. Jedině tak můžou zákazníka přesvědčit o výhodnosti, právě toho 

jejich produktu či služby. Každá MLM společnost, má svůj specifický kariérový plán a 

provizní systém. Tyto dvě oblasti, jsou základními kameny a u mnohých také motivací 

proč si vybrat tu, nebo onu společnost.  

Na českém trhu se společnosti založené na MLM objevují na desítky. Jedná se o 

společnosti mezinárodní, které mají působnost po celé Evropě, nebo se jedná o 

společnosti s menším obratem a zastoupením na trhu, které působí např.: ve 3 zemích. 

V každém státě jsou jinak nastaveny zákony pro tento typ podnikání, proto ne v každé 

zemi je tento typ podnikání umožněn.  

MLM je pro společnosti velikým přínosem a také úsporou finančních nákladů. 

Nejen v ČR, ale i v jiných zemích vznikají společnosti za účelem úspor nákladů na 

budování nových prodejních míst tzn. muselo by existovat mnoho poboček. Obsazenost 

poboček zaměstnanci, neustále školení a jiné další výdaje spojené s prodejem určitých 

produktů či služeb té dané společnosti. 
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5.1 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH FIREM V MLM: 

5.1.1 Finance 

5.1.1.1 OVB Allfinanz a.s.  

Společnost OVB působí na evropském trhu již od roku 1970. Ve 14 evropských zemích 

se stará o více než 2,8 milionu privátních i korporátních klientů. Poskytuje finanční 

služby a klade důraz na individuální přístup. Do ČR přišla v r. 2003 s podporou vlády a 

vybudovala centrálu v Praze 

5.1.1.2 AWD  

Společnost AWD, byla založena roku 1988 v Hannoveru a nyní působí v osmi 

evropských zemích. V Evropě měla skupina AWD v roce 2008 550 poradenských center 

a zaměstnávala 6009 finančních poradců.  

Do ČR přišla v r. 2005 a vybudovala centrálu v Brně 

5.1.1.3 ZFP Akademie  

Společnost je na trhu již 17 let. Vznikla v roce 1995 jako ryze česká společnost. 

Zakladatelem je pan Vladimír Poliak s manželkou Jarmilou. V roce 2002 založili 

akciovou společnost ZFP akademie a.s., která dnes patří k lídrům na českém 

zprostředkovatelském trhu. ZFP působí 10 let úspěšně také na Slovensku.  

MBI - Marketingberatung International spol. s r.o. je součástí koncernu MBI od roku 

1991. MBI v České republice působí v oblasti zprostředkování finančních služeb 

 

5.1.2 Kosmetika 

5.1.2.1 Avon  

Společnost existuje na českém trhu 17 let. Ve světě již s více než 100 letou tradicí na 

trhu s kosmetikou. AVON prodává své výrobky prostřednictvím téměř 5,5 milionů Avon 

Ladies a Avon Gentlemen ve více než 100 zemích po celém světě. Produktové portfolio 

Avonu zahrnuje značky jako Anew, Solutions, Planet Spa, Avon Color, Advance 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1988
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hannover
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
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Techniques, Naturals a ve spolupráci s vyhlášenými módními domy a návrháři nabízí i 

širokou paletu dámských a pánských vůní. 

5.1.2.2 Oriflame  

Společnost byla založena v roce 1967 ve Švédsku bratry Jonasem a Robertem van 

Jochnickovými. Dnes je Oriflame mezinárodní kosmetickou firmou přímého prodeje 

zastoupenou ve více než 60 zemích světa. Oriflame působí v České republice od roku 

1990 

5.1.2.3 Mary Kay  

Společnost Mary Kay je jednou z největších kosmetických společností zabývajících se 

přímým prodejem pleťové a dekorativní kosmetiky. Dnes je zastoupena ve více než 35 

zemích světa a pracuje pro ni více než 2 400 000 nezávislých kosmetických poradkyň. 

Společnost založila paní Mary Kay Ash v roce 1963. Od svého vzniku nabízí Mary Kay 

ženám neopakovatelnou příležitost k seberealizaci – finanční nezávislost, zaručenou 

kariéru a osobní spokojenost. V České republice působí společnost od roku 1997 a na 

Slovensku od roku 2000. 

5.1.2.4 Amway  

je americká firma založená v roce 1959 Jayem Van Andelem a Richem De Vosem. V 

začátcích prodávala především drogerii (vlastní výroby), později přidala kosmetické 

přípravky Artistry a beautycycle, a potravinové doplňky Nutrilite. K distribuci zboží 

používá Amway výhradně multi-level marketing (interaktivní distribuci zboží a služeb). 

Tímto způsobem se v České republice dodává včetně partnerských obchodů cca 70 000 

druhů zboží a dnes i služby, např. cenově výhodné telefonování nebo energie (elektřina, 

plyn, pohonné hmoty, atd.) V současnosti má Amway otevřený trh zhruba v 90 zemích 

světa a spolupracuje s ní přibližně 3 600 000 VPA (Vlastníků Podnikání Amway). 

Amway Česká republika je společnost přímého prodeje, která zahájila svoji činnost v 

březnu r. 1994. Tato společnost prosadila síťový marketing jako legální formu prodeje. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1967
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonas_af_Jochnick&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_af_Jochnick&action=edit&redlink=1
http://www.marykay.cz/spolecnost_zakladatelka.php
http://www.marykay.cz/spolecnost_info_unas.php
http://www.marykay.cz/spolecnost_info_unas.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
http://cs.wikipedia.org/wiki/1959
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jay_Van_Andel&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rich_DeVos&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drogerie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopln%C4%9Bk_stravy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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6 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI OVB ALLFINANZ A.S. 

V roce 1970 vznikla v Německu v Kolíně nad Rýnem. Společnost vznikla pod 

tlakem finančních domů se snahou o úsporu nákladů na expanzi a budování nových 

prodejních míst. Finanční domy si byly vědomy, že zřízením pobočky „v každém 

městě“ by se díky nákladům na provoz budov a personálu prodražily i jejich 

produkty. Navíc v Evropě nastával trend individuálního finančního plánování 

s důrazem na potřeby a cíle klienta. Šlo o vytvoření širší nabídky nástrojů finančního 

trhu pod jednou střechou s donáškou až do domu a servisem na celý život. Vytvoření 

externí sítě byla pro finanční domy vynikajícím řešením výše zmíněné situace. A pro 

OVB Allfinanz vytvoření vše financující – allfinanz koncept.  

Finanční plánování se nepokouší nalézt absolutně nejlepší způsob jak například 

spořit. Něco takového totiž nemá smysl. Každý má jiné představy o definici 

nejlepšího spoření, ale také jiné potřeby a možnosti. Proto se finanční plánování na 

tento problém pokouší jít z druhé strany. Hledá nejdříve otázku, proč chceme spořit, 

co tím chceme dosáhnout. Dále se zajímá o to, jaké k tomu máme možnosti vlastní a 

jaké nám nabízí možnosti finanční trh. Až potom dochází k výběru nejlepší varianty, 

která je nám přesně ušitá na míru. Mimo to má i několik vedlejších efektů. Ujasníme 

se naše budoucí potřeby a priority, získáme představu, co si po finanční stránce 

můžeme v současnosti dovolit a jestli někde nemáme skryté rezervy. [3] 

Společnost OVB začala expandovat do celé Evropy: 

1970 – Německo 

1991 – Rakousko 

1992 – Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko 

1993 – Řecko 

1995 – Švýcarsko 

1998 – Chorvatsko 

2002 – Itálie, Rumunsko, Španělsko 

2003 – Francie 

2007 – Ukrajina 
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V ČR vybudovala centrálu v Praze na ulici Baarova 1026/2, Praha Michle.  

Konkrétním místem mé praxe je strukturální firma Ing. BL Evy Lambertové, která 

sídlí na Dolním Náměstí č. p. 339 ve Vsetíně.  

Nyní společnost působí napříč „celou Evropou“ a do každého státu společnost 

OVB Allfinaz vstoupila na doporučení a s podporou vlády. Vláda jelikož nemůže 

pomoci lidem ve všech oblastech, pozvala do země odborníka na finance, který bude 

lidem dostupný jak po stránce majetkové tak finanční. Při řešení finančních 

záležitostí ve směru bydlení, zajištění, investování, spoření aj. 

„Nedávná historie nás přesvědčila o tom, že svět je stále komplikovanější místo 

pro život ve všech svých jednotlivostech a že oblast financí patří mezi to obtížnější, 

v čem se musí běžný člověk každý den pohybovat. Právě podhodnocení finanční 

gramotnosti je jednou z hlavních příčin současného stavu celosvětové ekonomiky. 

Lidé nebyli schopni předvídat budoucí vývoj, nebyli dokonce ani schopni realisticky 

zhodnotit své finanční možnosti. Otevřeně se začalo hovořit o potřebě široké masy 

vzdělávat v oblasti financí.“ [9]  

Lidé si uvědomili, že stejně jako na rozbitou pračku volají odborníka – opraváře, 

budou potřebovat kvalifikovanou sílu na opravu svých domácích i podnikových 

financí. Význam finančních poradců tak v dnešním světě roste. Dnes více než dříve 

lidé vyhledávají poradci s komplexním řešením a individuálním přístupem. Finanční 

trh je velice rozmanitý a jedinec je mnohdy ve finančním světě bezradný. Lidé 

začínají být opatrní a ubírají se spíše směrem jistoty, popřípadě levnějších, ale 

účinných možností. Je pro ně mnohem lepší znát nabídku úvěru na bydlení např.: od 

pěti finančních domů, než mít jen jednu z místa, kde mají běžný účet. Lidé cítí, že se 

opět něco ve světové ekonomice děje. Proto ve většině případu velice zvažují, jestli 

úvěr mít, na jak dlouho úvěr mít, jak vysoký, protože nemohou vědět, jestli za 5 let, 

budou mít stejně takové pracovní místo jako dnes, nebo ne, tak aby zvládali dluh 

splácet. 
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6.1 AKTIVITY OVB ALLFINANZ a.s. 

6.1.1 Vysoká škola finanční a správní 

OVB Allfinanz a.s. se 1.1. 2011 stala hlavním partnerem Vysoké školy finanční 

a správní. Obsah spolupráce je velmi široký, zahrnuje jak oblast vzdělávání 

stávajících spolupracovníků, tak i participaci na vzdělávání studentů této vysoké 

školy. Projekt velmi úzce navazuje na marketingovou a komunikační strategii OVB a 

je plně v souladu s hodnotovým managementem společnosti. VŠFS se sídlem v Praze 

je první soukromá ekonomická univerzita v České republice. Na českém vzdělávacím 

trhu působí již 10 let a patří do popředí českého trhu vysokých škol jak počtem 

studentů, šíří a kvalitou studijních programů, oborů i směrů tak i vysokou kvalifikací 

pedagogického sboru. Ve spolupráci s City University of Seattle z USA nabízí a 

organizuje celosvětové a uznávané manažerské studium MBA v anglickém jazyce. 

Počet zapsaných studentů na VŠFS je téměř 5,5 tisíce. 

6.1.2 OVB Vstřícná banka 

Společnost OVB Allfinanz je generálním partnerem ambiciózního projektu OVB 

Vstřícná banka, který představuje první tuzemský, nezávislý a objektivní rating bank 

v České republice. Projekt ratingu bank se zásadním způsobem liší od všech 

dosavadních projektů vztahujících se k bankám. 

Pravidelné čtvrtletní ratingy a hodnocení bank OVB Vstřícná banka mají za úkol 

poskytovat kvalitní a objektivní informace o tuzemských bankách, jejich kondici, 

stavu, image a kvalitě jejich služeb s výhledem vývoje do budoucna. Klienti bank, 

potenciální klienti bank, odborná veřejnost, ale i banky samotné získají pravidelné 

informace o stavu, v jakém se každé čtvrtletí banky nachází. 

6.1.3 Zlatá koruna 

OVB a Zlatá koruna tvoří silné a dlouhodobé spojení. Zlatá koruna se stala 

uznávaným indikátorem kvality a svým tlakem na kvalitní finanční produkty může 

reálně ovlivnit trh s nabídkami. Pomáhá běžnému spotřebiteli lépe se orientovat v 

produktech, které trh nabízí. Naše partnerství symbolizuje spojení finančního 

poradenství s nejlepšími finančními produkty na českém trhu. K veřejnosti se 
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obracejí i mezinárodní finanční fóra Zlaté koruny, která se stala diskusní platformou 

špičkových ekonomů. 

6.1.4 Partnerství s Czech CFA Society 

Již tři roky trvá hlavní partnerství s Českou asociací certifikovaných finančních 

analytiků Czech CFA Society a jejími prestižními akcemi, především pak s akcí 

Forecasting Dinner. OVB tak podporuje projekt pečující o etiku a vzdělávání 

účastníků vzdělávacího programu CFA. Vysoký kredit CFA a důraz na etické 

principy při zpracování finančních analýz jsou hlavním pojítkem tohoto partnerství. 

6.1.5 Moje Familie 

Tento unikátní vzdělávací projekt společnosti OVB má za cíl zvýšit finanční 

gramotnost žáků základních škol. Jedná se o porozumění otázkám ze světa financí, 

pochopení principu toku peněz, řízení rodinného rozpočtu a v neposlední řadě 

uvědomění si hodnoty peněz 

6.1.6 Analytické centrum OVB 

Tento unikátní vzdělávací projekt společnosti OVB má za cíl zvýšit finanční 

gramotnost žáků základních škol. Jedná se o porozumění otázkám ze světa financí, 

pochopení principu toku peněz, řízení rodinného rozpočtu a v neposlední řadě 

uvědomění si hodnoty financ 

6.1.7 Analytické centrum OVB 

Analytické centrum OVB bylo navrženo za účelem zkvalitnění služeb 

jednotlivých spolupracovníků vůči konečnému zákazníkovi. Jedná se o webové 

stránky neustále aktualizované, kde analytici, kteří pracují výhradně pro OVB, 

zkoumají neustále finanční trh a jednotlivé partnery OVB. Vševěd, tak se analytický 

web jmenuje je dnes nejvyužívanějším komunikačním nástrojem každého 

spolupracovníka. Lze v něm najít spousty užitečných informací. Jednak mají 

spolupracovníci jasnou představu o produktech, které jsou součástí portfolia OVB, 

jednak lze u každého produktu na horní liště lehce a přehledně získat seznam 

kontaktní osob pro ten daný finanční dům. 
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Navigátor pomocí jednoho kliknutí přepne spolupracovníka na partnerský portál, 

webové stránky partnera, zobrazí produktový list ke zvolenému produktu, což je 

jasný a stručný popis toho daného vybraného produktu, případné akce, které 

probíhají, kalkulátory k příslušnému produktu, které jsou nezbytně nutné pro 

konkrétní výpočty dle požadavku klienta. Dalšími důležitými šablonami je sazebník a 

jednotlivá metodika sjednávání k produktu, obchodní podmínky a ve většině případu 

je zde i předvyplněný vzor všech potřebných dokumentů ke sjednání daného 

produktu. 

Vševěd díky svému neustále aktualizovanému přístupu velice napomáhá 

spolupracovníkům při výběru jednotlivých produktů. Na základě určitých parametrů 

a požadavků od klienta, které spolupracovník zná, za něj vševěd vybere nejvhodnější 

doporučitelný produkt pro danou situaci klienta. Parametry mohou být např.: výše 

splátky, účel úvěr, výše úvěru, variabilita splátek, garance úrokových sazeb, sjednání 

produktu bez poplatků aj. 

Analytický web se neustále a kontinuálně rozvíjí a informace obsažené v něm 

jsou přínosné pro každodenní práci při řešení klientských potřeb. Mimoto je velmi 

povzbuzující, že se web stal užitečnou pomůckou nejen při zapracování nových 

spolupracovníků, ale slouží také jako jakási „výkladní skříň“ při jejich získávání. 
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7 SÍŤOVÝ MARKETING VE SPOLEČNOSTI OVB 

Společnost OVB využívá multilevel marketing pro vybudování co největší 

distribuční sítě, ale také pro kariérní růst spolupracovníků. Podívejme se, jak 

konkrétně funguje multilevel ve společnosti OVB.  

 

Ve společnosti je tzv. plán kariéry, který přesně stanovuje podmínky postupu 

v hierarchii struktury OVB. Plán je založen na principu výkonnosti. Základem 

hodnocení je produkce spolupracovníka a jeho struktury. Každý spolupracovník má 

nárok na příslušný postup, pokud splní příslušná postupová kritéria. Tohle je si 

myslím veliké plus společnosti, kdy každý spolupracovník vidí, co musí udělat pro 

povýšení a jaké z toho plynou výhody. Většinou zaměstnanec nemá veliké možnosti 

postupu a o povýšení, spíš jak kvality pracovníka, rozhodují známí, či příbuzní na 

vyšších postech popř. jiné pro práci nepodstatné vlastnosti povyšujících. V tom je 

OVB vhodná pro „kariéristy“ ale i pro „ne kariéristy“ každý si stanoví svou cestu dle 

vlastních možností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7-1 Kariérový plán OVB Allfinanz a.s. 
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Plán kariéry bych rozdělila do dvou oblastí: 

7.1 Financial Trainee 

Jedná se o stupně reprezentantů. V OVB je celkem 5 stupňů. Pro jejich dosažení 

je nutné splnit historickou produkci jednotek a rozsah spolupracovníků v týmu. 

Jednotkou se zde měří obrat na finančním trhu. Jedna bankovní jednotka představuje 

obrat celkově na finančním trhu v hodnotě cca 34.000,- Kč. Nejedná se o provize, ale 

funkci na trhu. Na jednu klientskou rodinu připadá cca 50EH. 

 

Kariérní 

stupeň 

Vlastní produkce 

(historicky) 

Počet jednotek za 3 

měsíce 

R I Začátek spolupráce  Není vyžadována 

R II 240 jednotek 170 jednotek 

R III 2 400 jednotek 250 jednotek 

R IV 11 600 jednotek 480 jednotek 

R V 23. 200 jednotek 480 jednotek 

Tabulka 7-2: Kariéra v OVB pro reprezentanty 

První sloupec nám ukazuje kariérní pozice. Druhý sloupec je předpokladem pro 

povýšení do příslušného stupně nebo pozice. Produkce je počítána historicky, tzn. 

kolik spolupracovník „udělá“ jednotek od počátku spolupráce. Pozice R IV a R 

V jsou pozice generálního agenta, která je založena výhradně na vlastní produkci. 

Vedení spolupracovníků zde není povoleno. 

 

7.2 Manažerské pozice 

Druhá oblast karier plánu se nazývá - Financial Consultant, Financial Manager.  
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Vedoucí pozice 

Kariérní stupeň Vlastní produkce     

(historicky) 

Tým 

Obchodní vedoucí 

(GST) 

1 900 jednotek 3 R II aktivní 

Oblastní vedoucí 

(BL) 

2 800 jednotek 6 R II / 3 GST 

Ředitelské pozice 

Kariérní stupeň Produkce struktury Tým 

Oblastní ředitel 

(BD) 

14 000 jednotek - za 3 měsíce 6 GST 

Regionální ředitel 

(RD) 

83 600 jednotek - za 6 měsíců 4 BL / 3 BL + 3 GST 

Zemský ředitel 

(SLD) 

195 000 jednotek - za 6 měsíců 6 BL / 4 BD 

Tabulka 7-3: Vedoucí pozice, ředitelské pozice 

Každý spolupracovník se může rozhodnout, kterým směrem se bude ubírat jeho 

kariéra a není zde podmínkou mít svůj tým lidí. Stačí mu pouze klientský kmen. Což si 

myslím je další výhodou kariér plánu oproti jiným společnostem, které spolupracovníky 

„nutí“ získávat nové lidi. Dokonce jsem se setkala se společnostmi, které ze svých 

klientů udělali hned spolupracovníka, který měl odebírat na sebe zboží a přivést další 

lidi. Byl nezájem z jejich strany, když chtěl pouze odebírat zboží, či koupit službu. 

V tomhle vidím další klad pro spolupracovníky OVB. Možnost vlastní volby a 

nezávislost příjmu pouze na velikosti týmu. Je samozřejmé, že tým příjem zvýší, protože 

od vedoucích pozic je takzvaná „meziprovize“. Která je vyplácená vedoucímu za 

odvedenou práci týmu. Stejným způsobem, jak jsem se zmínila již v úvodu, tzn. procento 

z obratu týmu. Navíc si každý může zvolit, zdali bude činnost vykonávat na plný úvazek, 

na částečný, či pouze jako přivýdělek.  
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Další výhodou karier plánu OVB je pro pozice oblastního vedoucího a výše. Od této 

pozice podepisuje spolupracovník tzv. dodatkovou smlouvu. Kde se společnost zavazuje 

v případě úmrtí, dlouhodobé nemoci, či odchodu do penze vyplácet po jistou dobu 

určitou částku dle kariérního stupně. Tzn. jisté sociální výhody pro něj a jeho rodinu. Dle 

průzkumu u jiných společností je tento benefit opravdu výjimečný. 

Tady vidíme, jak se dá rozšířit základna, nejen spolupracovníků ale zároveň i 

klientely. Klientelu zde myslím nepřímo v zastoupení svých spolupracovníků. Ovšem 

aby MLM fungoval, musí být prostupný jak nahoru tak i dolů. To znamená, že pokud 

někdo bude lepší než jeho získatel, může postoupit na stejné i vyšší místo a obráceně. 

Pokud někdo neodvádí patřičné výkony, může spadnout na nižší příčky (tohle funguje 

spíše na nižších úrovních struktury). 

Díky tomuto průhlednému a snadno pochopitelnému systému si může 

spolupracovník naplánovat svoji kariéru, popř. svůj růst. Udělat si jakýsi svůj 

podnikatelský plán. 

Při náboru 3 spolupracovníků, kteří zopakují nábor, může pavouk vypadat následně. 

Náborem 3 pracuje i OVB kdy pro první vedoucí pozici od stupně RI, RII, stačí 3 

reprezentanti na povýšení do pozice obchodního vedoucího. Pro vyšší stupeň pak 3 

obchodní vedoucí do povýšení na pozici oblastního vedoucího. Na ředitelské pozice už je 

zapotřebí více manažerů ve struktuře. Ale pro názornost první tři úrovně ve struktuře 

OVB viz, obrázek 7-4 

.  

Obr 7-4: Struktura dle kariérového plánu 
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7.3 VÝBĚR KLIENTŮ 

Stuchlík ve svém článku popisuje „Poradci vědí, že klientský kmen je aktivem 

každého z nich. Proto je získávání klientů zcela v jejich kompetenci a jejich vlastní 

záležitostí. „Klienti sami své finanční poradce doporučují ostatním a na druhou stranu 

může klienta požádat o doporučení a kontakty na další klienty. Funguje to oboustranně,“ 

vysvětlila Jaroslava Matoušková, která má v OVB na starosti public relations. Servisní 

centrum pomáhá poradcům v získávání kontaktů tím, že jim předává kontakty ze zelené 

linky a z webu. Přes klientskou linku či internet společnost kontaktuje v průměru 35 

klientů měsíčně“ [4] 

V získávání klientů vidím ve společnosti veliké mezery a budu se v práci zabývat, 

tím jaké jsou možnosti získávat nové klienty a spolupracovníky a jak z multilevelové 

společnosti pomocí klasických marketingových postupů časem vytvořit jakési 

poradenské centrum. Místo, kde lidé, vědí, že mají chodit pro odborné, finanční 

posouzení jejich financí. Místo, které bude něco jak je hypermarket, kde rodiny jezdí na 

nákup, protože zde pořídí vše. Tak stejně tak budou navštěvovat i tuhle pobočku. 

V analytické části je jedním z cílů výběr vhodné marketingové strategie pro vnoření 

poradenského místa do paměti lidí a jak docílit jejich samostatnost navštěvovat toto 

místa jak nahodile např. pro informace, tak za nějakým konkrétním účelem, nebo 

potřebou. Je důležité si uvědomit, že marketing není pouze jednorázový akt, ale běh na 

delší trať. Je zde nutný plán. Toho plánu se držet. A z každého zisku získaného na 

základě propagace a reklamy, část reinvestovat opět do reklamy.  

Zde platí slova pana Henryho Forda: „Kdybych měl poslední cent, dal bych jej do 

reklamy“.
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8 METODIKA ZÍSKÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKA U OVB 

V teoretické části jsme si ukázali, že u OVB lze pracovat jak na pozicích 

reprezentanta, což je práce pouze s klientelou, tak pozicích vedoucích a ředitelů, kde je 

již tvorba a vedení týmu. Jestliže se pracovník rozhodne pro nábor nových 

spolupracovníků, tak prvním z oslovených bývají často rodinní příslušníci, známí, 

příbuzní a kamarádi. Další možností je získávání spolupracovníků na základě doporučení, 

ať už z klientského kmene, nebo právě z oslovených známých. Popřípadě pak z dalších 

možností, které budou popsány v další části bakalářské práce. V případě, že je potenciální 

spolupracovník osloven, musí projít úvodním pohovorem, Informační schůzkou (dále jen 

Info I.) a vzdělávacím systémem. 

8.1 Úvodní rozhovor 

Úvodní rozhovor probíhá ve většině případů na území kanceláří OVB po domluvení 

si schůzky na určitou hodinu. Cílem úvodního rozhovoru je zjistit kandidátovy 

dovednosti a zkušenosti. Například práce s PC, zkušenosti s různými finančními 

produkty, řízení vozidla atd. Dále pak sociální schopnosti jako empatie, způsoby dosažení 

cíle, očekávaní od sama sebe. Co dělá dnes, jestli jsou ve stávající práci možné kariérní 

postupy, jestli právě kariera může být jedním z motivu ke změně. Platové ohodnocení aj. 

V případě kladného zájmu a rozhodnutí vedoucího pracovníka, zda právě tento člověk je 

pro společnost zajímavý, je pozván na schůzku Info I. 

8.2 Info I  

Informační setkání, neboli Info I. je dalším a již konkrétnějším krokem a poznáním 

pro nové spolupracovníky v čem vůbec spolupráce s OVB spočívá. Součástí je pak 

představení společnosti, její postavení na trhu, kapitálových hodnotách jak finančních, tak 

vzdělávacích a dále ohodnocení spolupracovníků v jednotlivých pozicích. 

8.2.1 Motiv k nové aktivitě  

První část poukazuje na šance na jednom z nejprogresivněji se rozvíjejících trhů, ale 

také nároky na jednu z nejzajímavějších profesí.  Každý člověk má určitá přání a touhy, 

které by rád uskutečnil, ale většinou realizace těchto přání troskotá na finančních 

možnostech. Podstatou přednášky není poukázat na možný výdělek, ale uvědomit si to, 
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čeho člověk v životě chce dosáhnout a zjistit jeho motiv. Práce ve strukturální firmě není 

mnohdy jednoduchá, ovšem pokud člověk dodržuje určité pravidla, plány, nechá si i 

poradit, výsledky jsou velice zajímavé. Ať už co se týká postavení, ale také např.: 

pasivního příjmu. Spolupracovník, který se již na pozici vedoucího a má za sebou 

opravdu dobrý tým, kterému se věnuje a buduje ho, nemusí mít strach z toho, že pokud 

by byl nemocen, nebo někam odjel (dovolená, zdravotní potíže), by se ocitl bez 

prostředků. 

8.2.2 Obchodní systém 

Tato část obsahuje složitost finančního trhu. Jak se finanční trh vyvíjel od roku 1989 

doposud. A největším zaměřením je na proces finančního plánování, které se skládá 

z analýzy, poradenství a servisu, což je náplní práce s klienty. Analýzou rozumíme rozbor 

klientových přání a potřeb jak v situaci nynější tak budoucí, jeho finanční možnosti 

k realizaci jeho cílů. Poradenství je představení konkrétního finančního plánu, kde klient 

jasně vidí své reálné možnosti. Servis spočívá v doživotní péči o klienta. 

8.2.3 Kariérový systém 

Tato část schůzky Info I. je zaměřena na kariérový postup, tvorba své vlastní 

struktury a vedení týmu. Součástí je i propočet provizí, jak za výkon svůj, tak za práci 

s týmem tzv. meziprovize. Konkrétní čísla a jakási finanční motivace pro případného 

spolupracovníka. 
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9 JAK ZAČÍT BUDOVAT TÝM 

Klíčem úspěšného budování organizace je vyhledávání, školení, zdvojení neboli 

rozrůstání se. V praxi to znamená vyhledat vhodného spolupracovníka, školením ho 

naučit dělat práci jak nejlépe to půjde a zdvojení znamená rozrůstání se v dobrý a úspěšný 

tým na pevných základech předchozích dvou skutečností.  

9.1 Výběr vhodného spolupracovníka 

Žádný správný tým a dobře odvedená týmová práce se neobejde bez dobře 

fungujících spolupracovníků. 

Za jednu z velkých výhod ve společnosti OVB Allfinanz spatřuji to, že si každý, kdo 

se rozhodne ubírat karierovým plánem a stavět tým, vybírá své spolupracovníky sám. Ať 

už z řad rodinných příslušníků, známých či kamarádu, nebo náhodně oslovených. Není to 

jako v pozici zaměstnance, kdy nevíte jakou kolegyni, nebo kolegu dostanete vedle sebe. 

V OVB spolupracujete pouze s takovým člověkem, se kterým oba může posoudit, jestli je 

spolupráce do budoucna reálná či nikoliv. Práce v týmu je velmi zajímavá, ale také velmi 

složitá a cesta ke správné spolupráci není snadná. Vše závisí na společném cíli, motivaci 

a výsledcích, mnohdy právě neshody mezi kolegy mohou vážně poškodit pracovní 

morálku, což může vést k několika negativním jevům a může to mít dopad na celý tým. 

● špatné vztahy na pracovišti - je jisté, že pokud se na pracovišti vyskytuje 

jeden odlišný jedinec, ovlivňuje to celý kolektiv a tím výrazně narušuje 

pracovní morálku 

●  pokles dobrého jména podniku a tím i ztráta výkonu a odměn  

●  nedodržování termínů - pokud se vyskytuje někdo, kdo svým chováním 

narušuje pracovní morálku v celém kolektivu. Je jisté, že spolupracovníci 

budou podrážděni, vyvedeni z míry apod., a to vede i k zapomínání daných 

úkolů nebo negativnímu ovlivnění rychlosti práce. 

9.2 Školení 

Po oslovení, náboru a představení spolupráce novým spolupracovníkům nastává 

jeden z velikých zlomů a tím je školení a vzdělávací systém. Standardně se uvádí, že 

úspěšně je možno pracovat z počátku z pěti max. šesti spolupracovníky současně. Toto 

pojetí je velice podobné a z části odpovídá armádě. Jak v letectví, námořní pěchotě, 
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pobřežní stráži a jiným velícím jednotkám neodpovídal počet více než šesti osobám a 

tento systém tak fungoval. Školení odpovídá nauce o praktických dovednostech v terénu. 

Ve většině případů se setkáváme se spolupracovníky, kteří nikdy v podobné profesi 

nepracovali, tudíž se jim otevírá úplně nový svět možností a zde proto platí, že tak, jak 

naučím já své lidi práci vykonávat, tak ji budou dělat, ať už je to styl špatný nebo dobrý. 

A tak také budou učit své lidi tuto práci umět dělat. 

9.3 Rozšiřování týmu 

Společnost OVB uplatňuje systém ABC, který je založený na principu duplikace. 

Systém funguje na principu: Vyhledej a vyškol Aničku, aby vyhledala a vyškolila 

Bedřicha a ten aby vyhledal a vyškolil Cecilku.  

 

 

Vyhledej a proškol 

 

Aby vyhledala a proškolila  

 

 

Aby vyhledal a proškolil 

 

1. krok – Vyhledat Aničku 

2. krok – Vyškolit Aničku, jak dělat marketing a aby vyhledala Bedřicha 

3. krok – Vyškolit Aničku, jak vyškolit Bedřicha, jak dělat marketing a jak    

                                   vyhledat a vyškolit Cyrila. Pak teprve Anička ví, jak se to má dělat    

                                   a začíná úspěšně budovat svou vlastní strukturu 

Obr. 9-1 Systém rozšiřování týmu 

 

 

Vy 

Anička 

Cyril 

Bedřich 
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10 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM U OVB 

Vzdělávací systém je rozdělen do několika fází. V první fázi se noví spolupracovníci 

učí komunikačním dovednostem, psychologie prodeje a jednání s klientelou. V další části 

se dopodrobna probírají jednotlivé finanční produkty (např. životní a neživotní pojištění, 

investice, hypotéky, stavební spoření, úvěry ze stavebních spoření, penzijní připojištění 

aj.) 

Další vzdělávací systém je zastřešen fakultou ekonomiky a managementu 

ve Švýcarsku, skrze kterou je možno získat mezinárodně uznávaný certifikát. Jedná se o 

certifikované finančního konzultanta a certifikovaného finančního manažera. Tyto 

vzdělávaní jsou rozděleny do Basic I. a Basic II. 

„Základní vzdělávaní (Basics I.) trvá minimálně 3 měsíce a nový spolupracovník 

v něm získá znalosti o finančním trhu a společnosti OVB. Následuje zdokonalovací 

systém vzdělávání, trvající 6 měsíců (Basics II.) a zaměřující se na oblasti finančního 

trhu, poradenství, rozvoj osobnosti a vedení spolupracovníků.  

Za nadstavbu těchto dvou sytému lze považovat systém vzdělávání prováděný ve 

spolupráci s Evropskou akademií vzdělávání (European Academy for Financial 

Management) v Kolíně nad Rýnem a týmem mezinárodně uznávaných odborníků a 

profesorů – EBFM (European Board for Financila Management) při univerzitě ve 

švýcarském St. Gallenu. Tento program byl zaveden i v České republice a je cílem na 

vzdělávání vyššího a středního managementu CFC – certifikovaný finanční konzultant. 

Systém je tedy primárně určen pro spolupracovníky od pozice GST výše.  

Výsledkem úspěšného zvládnutí CFC není jen vědomostní posun absolventa, ale i 

certifikát ze St. Gallenu s akreditovaným osvědčením“ [5] 

 

 

 

 

 

 



  

 

39 

 

11 KOMUNIKAČNÍ CESTY OVB 

Za doby mé praxe u jedné ze strukturálních firem OVB Allfinanz a.s. ve Vsetíně se 

sídlem na dolním náměstí jsem si všimla jedné věci. Pokud bych se měla postavit na 

stranu klienta popř. nového spolupracovníka, byly tyto kancelářské prostory velice 

nevýrazné a ničím by mne neupoutaly. Kanceláře jsou sice na velice pěkném místě 

v centru a jsou poměrně nové. Nicméně velikou nevýhodou je, že vchod do této budovy 

je ze zadu ze dvora. Není příliš dobře a výrazně označen. Proto si myslím, že jedním 

z důvodu malé návštěvnosti je právě ničím nevýrazné označení. Pro zviditelnění jsem 

volila tyto marketingové strategie a nejrůznější akce na podporu zviditelnění jak pro 

klienty, tak pro spolupracovníky. 

Společnost OVB jako všechny společnosti se síťovým marketingem využívá oslovení 

svých klientů a spolupracovníků na základě doporučení. V této kapitole jsem navrhla 

několik vylepšení. V prvé řadě zlepšení doporučení, a dále vytvoření nových cest pro 

potencionální klienty, popřípadě spolupracovníky. 

11.1 Virální marketing 

Každý začínající spolupracovník začíná u okruhu svých známých. Tento okruh zahrnuje 

např.: přátelé, příbuzné, kolegy, sousedy, přátelé z nynější práce, ve volném čase např.: u 

sportu apod. Tito lidé jsou obvykle první, kteří jsou jimi oslovení novou činností. Mohou 

se stát nejen zákazníky, ale mají také svůj vlastní okruh známých, na které mohou dát 

doporučení, a od nich další doporučení na další okruh známých (virální marketing).  Je to 

ideální výchozí bod pro propagaci služeb ústním podáním, kde jsou náklady nulové. Je 

důležité podat takové informace, aby oslovený cítil rozdíl mezi námi a případnou 

konkurencí, pokud již má nějakou zkušenost. 

11.2 Doporučení 

Společnost, která využívá síťového marketingu, funguje v zásadě na principu doporučení, 

které funguje jednoduchou cestou. Nováček seznámí o své nové aktivitě své známé a 

příbuzné, těm pokud se to líbí, nebo pokud chtějí svému kamarádovi pomoci, tak jej 

doporučí dál a ti zase dál. Tímto jednoduchým mechanizmem doporučení, se člověk 

dostane k úplně cizím lidem bez nutnosti reklamy či propagace. Mnoho společností ale 

od svých klientů odebírá pouze kontakty a ty pak obtelefonovává. Zde nastává špatně 
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vyložen termín doporučení a kontakty.  

Klient poskytne (většinou, ať má od dealera klid, kontakty na své známé, které ihned 

nadiktuje z telefonu) telefonní kontakt na další potencionální klienty, kteří ovšem netuší 

o, co se jedná. Protože v dnešní době jsou lidé velice nedůvěřiví, odmítnou setkání a 

proto je tato technika velmi neefektivní a úspěšnost kontaktů je cca na 30%. 

Pokud ovšem klient poskytne doporučení, jedná se o zcela jiný systém. Na systému 

doporučení samozřejmě fungují např.: doktoři, zubaři, opraváři aut, zedníci apod. Proč? 

Odpověď je zcela jednoduchá. Pokud mne bolí zub, nepůjdu k ortopedovi, ale přímo 

k zubaři, pokud mám pokažené auto, půjdu do servisu popř. k automechanikovi a 

neoslovím zedníka. Další otázkou, ale je jestli půjdu opravdu do autorizovaného servisu, 

nebo ke známému opraváři. Spousty lidí se dívá na cenu, proto využijí spíše 

„domáckých“ služeb. A právě proto zaznívá při jakékoli potřebě stejná otázka na známé: 

„neznáš prosím tě někoho, kdo by…?“  Z této otázky vyplývá, i to čím se chci zabývat 

v dalších bodech, tzn., aby o společnosti a o jedinci vědělo co nejvíc lidí, ale hlavně 

pokud klient dává telefonní čísla na někoho, tak je důležité, aby tyhle čísla nebyli 

kontakty, ale spíše už doporučení. V praxi to funguje velice jednoduše. Klient se napřed 

poradí se známými, nebo známým řekne, že jim bude volat „člověk z té a té firmy.“ Když 

poté dojde k telefonátu za účelem schůzky, protější strana již ví, kdo mu volá a úspěšnost 

telefonátu na doporučení je cca 70%.  

Na příkladu krásně vidíme, jak se nám otočila úspěšnost a neúspěšnost při kontaktech na 

klienta a při doporučení na klienta. Z toho také jednoduchou matematikou vyplývá, že 

pro získání „x“ klientů je zapotřebí „n“ kontaktů/doporučení na klienta. A další 

jednoduchou rovnicí zjistíme, že u metody získávání kontaktů je zapotřebí daleko více 

telefonních čísel, nežli u doporučení. Nevýhodou špatného získávání klientských 

kontaktů v multilevelové společnosti je i časem nezájem klienta (jestli-že mu volá 5 

dealerů týdně) a ztráta spolupracovníků, kteří jsou demotivováni neúspěchem a 

odmítnutím.  

Pro vylepšení získávání kontaktů a zvýšení pravděpodobnosti dohodnutí schůzky na 

telefonát, jsem navrhla „Doporučení od spokojeného klienta“. Je zde přehledná tabulka 

kde klient vypíše jméno, popř. adresu známého, kterému chce onu službu doporučit. Dále 

jsou zde texty, které může klient zaslat formou SMS svým známým. Nebo kontakty na 
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známé dopíše po osobní schůzce až s jejich schválením. Viz příloha. 

11.3 Akce pro klienty 

Další oblastí, jak lépe zviditelnit pobočku a společnost mohou být různé akce pro klienty. 

Centrála OVB Allfinanz, a.s. má pro své struktury spousty podpůrných materiálů. Ať už 

jsou to propagační materiály, letáky, ale i spousta dárkových předmětů (zapalovače, 

držáky na mobily, hrnky, trička, ručníky, lžíce, a spousta dalších). Na jedné z pracovních 

schůzek jsme se domluvili, že navážeme na kulturní život ve městě Vsetín. Z centrály se 

objednaly balónky, letáky, dárkové předměty. Připravili jsme dotazníky, viz příloha, 

nabalili balíčky pro děti i pro dospělé. Zapůjčil se stůl s logem společnosti určený pro 

propagační akce. Akci jsme pracovně nazvali „balónková akce“, neboli akce v akci a 

uskutečnila se na náměstí při akci stavění Máje pořádané městem Vsetín. Pravidla pro 

získání balónků pro děti byla jednoduchá. Za vyplněný dotazník rodiči dostalo dítě 

nafouklý balón, a rodič si mohl vybrat reklamní předmět. Akce se vydařila. Kontakty 

jsme si po té rozdělili mezi ty, kteří akci pořádali a opět jsme měli zdroj jak nových 

klientů, tak spolupracovníků. Abychom zůstali v podvědomí lidí, volali jsme jim do 14 

dnů a protože věděli, o co se jedná, schůzka s nimi byla dohodnuta téměř při každém 

oslovení. Tato akce se opakuje téměř pravidelně, pouze s tím rozdílem, že jsme pro ni 

využili větší počet akcí (Den dětí, Mikulášská besídka a jiné různé propagační akce na 

náměstí aj.)  

11.4 Internet a jeho využití v získání nových klientů 

„Se slábnoucím vlivem tištěných médií se souběžně objevují domněnky o konci 

tradičních forem firemní komunikace a PR. S množstvím snadno dostupných zdrojů 

informací novináři jednoduše nemusí chodit na tiskové konference nebo čekat na 

tiskovou zprávu, aby se dozvěděli například finanční výsledky té které firmy. Význam 

takových nástrojů je tedy jiný, než byl například před deseti lety, a k elektronickým 

formám se pozvolna přesunují i komunikační strategie firem. Tradiční tiskové konference 

jsou stále častěji nahrazovány internetovými multimediálními přenosy. Vzrůstává 

význam jednotlivců, takzvaných E-Fluentials, tedy uživatelů internetu, kteří mají 

dostatečný vliv na to, aby formovali názory ostatních. V praxi to znamená, že reputace 

velikých firem se může relativně snadno ocitnout v rukou několika málo jednotlivců. 
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Úspěch či neúspěch daného produktu či služby pak doslova může začít jediný příspěvek 

do bloku či internetové diskuze.“[8] 

Ve společnosti OVB respektive v její struktuře, kde pracuji, je nejzásadnější komunikační 

problém to, že nemají své vlastní webové stránky. V dnešní době internetu a nových 

technologií společnost, která nemá internetové stránky, prakticky neexistuje. 

Potencionální klient, který se chystá navštívit pobočku společnosti, si napřed vyhledá 

informace na internetu. Volí stále častěji neosobní cestu seznámení se s firmou – přes 

internet. Centrála OVB má své vlastní stránky, ale ty nejsou zaměřeny na jednotlivé 

struktury, pouze na celkovou „myšlenku“ OVB a toho co může přinést za užitek klientům 

a spolupracovníkům. Potencionální klient zadá do vyhledávače název či jiné slovní 

spojení se společností a vyjedou mu odkazy, které se nemusí týkat dané struktury firmy a 

někdy ani firmy samotné. Na základě výběrového řízení pro založení webových stránek 

vzešla cena, jejíž návratnost by byla cca 1 rok. Vycházíme z toho, že by díky webovým 

stránkám vzrostla návštěvnost kanceláří o 5 klientů měsíčně.  

Zde spatřuji nejdůležitější bod, nad kterým musí firma co nejrychleji zapracovat. Jelikož 

v tomhle zaostává většina struktur společnosti. 

11.5 Facebook 

Jako další doporučuji externí propagaci, která koresponduje s webovými stránkami. 

Jednalo by se o vytvoření stránek na facebooku. Facebook se stává v internetovém 

hledisku další doménou, jež má své slovo. Jde hlavně o to, že je možno uživatele přiřadit 

k nějaké skupině. Každý spolupracovník již má svůj vlastní soukromý profil na 

facebooku. Rozesláním stránek OVB se osloví veliká spousta lidí, známých na 

facebooku. Ti mají další spoustu známých, kteří se jen dozvědí, že se jejich kamarád 

přidal ke skupině OVB. Díky tomu se osloví veliká masa lidí. Je ale důležité mít vše 

propracováno a načasováno. Pokud si stránky, jež budou korespondovat s webovými 

stránkami OVB, přidají ke skupině, budou informování o dění na finančním trhu. 

V podvědomí klienta při řešení osobních finančních situací nastane opět otázka při řešení 

nějaké situace „Neznáš prosím tě někoho, kdo by…?“ Tu si uvědomí, že on sám zná 

člověka, který se pohybuje ve financích a může mu poradit, byť ještě není klientem.  
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11.6 Guerilla marketing 

Guerilla marketing je provokativní, kontroverzní, agresivní reklama, při níž se 

nepoužívají klasické reklamní kanály nebo se použijí nestandardním způsobem. Lidé jsou 

reklamou přesycení a klasické reklamě se úspěšně vyhýbají. Jen to co člověk nečeká, 

dokáže zaujmout a vytrhnout z letargie. Pokud je celá strategie dobře promyšlená a 

dostatečně výrazná je šance, že si o ní lidé řeknou a reklama se tak bude sama zdarma 

šířit dál. V ideálním případě se o ni budou zajímat i média. 

Výraz Guerilla je spojován s válečnými konflikty. Jsou to partyzánské jednotky, které 

čelí velké přesile. Aby uspěli, nemohou jít do otevřeného boje. Musí vymyslet překvapivé 

útoky, které druhá strana nečeká. Rychle a nečekaně udeřit a rychle se stáhnout. 

Pokusili jsme se do komunikační strategie zapojit právě i tuto metodu, metodu guerilla 

marketingu. Zde bych zařadila i balónkovou akci, neboli „akci v akci“, která plně 

vystihuje prvky guerilla marketingu „rychle a nečekaně udeřit a rychle se stáhnout“.  

Přesně tak udeřila pobočka se svými balónky na náměstí, kde mělo být vystoupení, které 

se díky hlášení meteorologů neuskutečnilo. Jedinou akcí na náměstí tedy byla akce 

s balónky a děti, rodiče ani společnost OVB neodcházeli s prázdnou. Další měsíc jsem si 

všimla, že na náměstí rozdává jiná firma nějaké zelené balónky, ale byla vidět 

nepřipravenost z jejich strany. Pokus napodobit, si myslím, že do jisté míry znamená 

úspěch akce. 

Na pracovní schůzce se naplánoval celý rok, a guerilla marketing se využije při svátcích 

či výjimečných akcích. Vymyslelo se spoustu sloganů a letáků. Jako příklad uvádím dva, 

které jsme vyvěsili do autobusů MHD Vsetín. Zvláště bych chtěla zdůraznit leták 

umístěný na dveřích s padajícím panáčkem a sloganem „držte se nás“ viz příloha.  Tento 

leták, by měl přesně v myslích občanů vzbudit zvídavost, a otázky: „Koho se mám 

držet?“ „Co je to za společnost?“ „Co vlastně dělají?“ atd. Tuhle reklamní kampaň je 

možné zopakovat a přesměrovat na jiný segment lidí. Viz. Příloha VI, VIII 

„Tradiční pojetí marketingu vždy zdůrazňovalo, že pokud chcete řádně uvést zboží na trh, 

musíte investovat peníze. Guerilla marketing říká, že pokud chcete investovat peníze, 

můžete – ale nemusíte, pokud jste ochotní investovat čas, energii, představivost a 

informace. Základem a duší guerilla marketingu je malé podnikání – společnosti 

s velkými sny, ale malým rozpočtem. Guerilla marketing je založen na znalosti 
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psychologie. 90% rozhodnutí něco koupit se děje v podvědomí, v hlubší části mozku. 

Guerilla marketing dále učí, že rozrůstání firmy by se mělo dít geometricky – 

rozšiřováním každé transakce, zvyšováním počtu transakcí v prodejním cyklu u každého 

zákazníka, vyřešením ohromného potencionálu doporučení od každého jednotlivého 

zákazníka – a zároveň růstem i tradičním způsobem. Pokud se firma rozrůstá čtyřmi 

směry najednou, je obtížné nevykázat tučný zisk.“ [10 ] 

11.7 Finanční gramotnost 

Jako další oslovení klientely nás s kolegou napadlo udělat kurzy finanční gramotnosti. 

Tyto kurzy již probíhají ve zlínském kraji s dotacemi zlínského kraje. Kurzy probíhají i 

v jiných krajích a vždy jinak a pod hlavičkou někoho jiného. 

Kurzy finanční gramotnosti v našem městě – městě Vsetín – jsme pojali z praktického a 

z části i teoretického hlediska. V kurzech by mělo být spousty teoretických případů a 

příkladů z praxe. V první fázi jsme oslovili střední a základní školy v okrese Vsetín. 

Kurzy jsou určeny pro učitelé SŠ, ZŠ a pro maturitní ročníky SŠ. Školy byly osloveny 

přes odbor školství, který poslal nabídku finančních kurzů s prezentací a s dotazníky. 

Kurzy jsou pro školy zdarma.  

Z praxe víme, jak je finanční neznalost zneužívána pro prodej nejrůznějších produktů 

prostřednictvím dealerů. Proto se oblastní kancelář společnosti OVB Allfinanz a.s. 

rozhodla zvýšit finanční gramotnost v našem regionu prostřednictvím kurzů.  

V prvé řadě chceme proškolit zaměstnance škol. Učitelská profese dává základ 

společnosti, učí základy chování, společenských věd apod. Proto by jistě bylo vhodné 

rozšířit obzory i do světa financí. S finančním světem se každý setkává, ať chce či nikoli. 

A porozumět všem složitostem je pro jedince náročné.  

Tato finanční gramotnost proběhla na podzim 2011 se záštitou Masarykovy knihovny ve 

Vsetíně, kde nám byl poskytnut prostor pro přehrávání prezentací na plátně a také 

místnost s 50 místy. 

Školily se veškeré produkty finančního trhu: 

 Finanční poradenství, finanční plánování 

 Stavební spoření 

 Penzijní připojištění 
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 Životní pojištění 

 Neživotní pojištění 

 Investice 

 Statní subvence a daňové úlevy 

 Financování bydlení (hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření) 

Obdobné kurzy finanční gramotnosti již probíhají v Praze, Budějovicích a dalších 

městech. Ve Zlíně je tento kurz hrazen z fondu evropské unie a zlínského kraje.  

Záštitu nad tímto kurzem převzala oblastní kancelář společnosti OVB Allfinanz, Vsetín.  

Školili pracovníci znající detailně problematiku a příklady z praxe. 

Školení mělo 12 kurzů cca po 1 hodině.  

Střední škola Obchodu a služeb zde měla velké obsazení 3. a 4. ročníků v rámci jejich 

odborné praxe. Dalšími zúčastněnými byli lidé z pracovního úřadu Vsetín, naši lidé 

v kurzech a jiná veřejnost, ke které se propagační materiály dostaly. 

Pro společnost byla tato akce zviditelněním firmy. V podvědomí občanů byla společnost 

zastoupena lidmi, kteří se o tuto problematiku zabývají a dokázali jim zodpovědět 

jakoukoliv otázku. Mnozí si na jednotlivé přednášky donesli i své smlouvy k nahlédnutí a 

chtěli po ukončení odpovědět na otázky právě k jejich produktu.  Společnost tak vypadá 

jako skutečný profesionál, na kterého se mohou obrátit s každým problémem. Je zde 

velký potenciál klientů a samozřejmě také spolupracovníků pro rozšíření základny, díky 

absolventům středních škol. 

Kurzy finanční gramotnosti souvisí s komunikačním plánem společnosti. Kurzy jsou pro 

zájemce pořádány zdarma. Společnosti ty to kurzy stojí pouze investovaný čas. Dalo by 

se říci, že jsou kurzy zadarmo, ale z pohledu ušlého zisku, bychom se dostali na nemalé 

částky. Příprava kurzu, doba trvání kurzu a jeho četnost je časově náročná a i přes to 

společnost souhlasila s touto časovou investicí. A do budoucna se nebrání zopakovat tuto 

akci. 

Tato aktivita by se dala zařadit jako jakási public relations, zkráceně PR. Doslovně se tato 

slova překládají jako vztahy s veřejností. PR je součástí marketingového mixu. Z 4P 

marketingového mixu product, price, place, promotion (produkt, cena, distribuce, 

propagace) se PR řadí právě do čtvrté oblasti. Jinými slovy vztahy s veřejností jsou 
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součástí reklamních aktivit. 

12 KOMUNIKAČNÍ PLÁN 

Všechny komunikační prostředky, které jsem teoreticky i prakticky probrala, bych 

v závěru této kapitoly shrnula do komunikačního plánu společnosti. Cílem 

komunikačního plánu je získat co největší povědomí o firmě OVB (positioning 

společnosti) a hlavně získání co nejvíce nových klientů a spolupracovníků. Cílové 

skupiny jsou prakticky všichni občané města. Cílem je, aby nadále nedocházelo 

k neodbornosti a neprofesionalitě některých „poradců“ tzn. rozšířit finanční poradenství 

na úrovni s přínosem pro klienta. 

12.1 Komunikační kanály 

12.1.1 Letáky 

Letáky jsou k dispozici ze servisního centra na objednávku zdarma. Stačí „orazítkovat a 

roznést“. Akce bude po celý rok. Ve vyznačených měsících, v komunikačním plánu, bude 

větší důraz na podporu nebo s podporou ostatních komunikačních kanálů. Je možnost 

vytvořit si i vlastní leták. Napadla nás možnost také do pozadí vložit fotografii, která 

ukazuje i tvář finančního poradce. Potencionální klient si již může lépe představit, kdo by 

se staral o jeho finance, a s kým se popřípadě spojí a potenciální spolupracovník si lépe 

představí v čem spočívá práce finančního poradce. Viz. Příloha VII, IX 

12.1.2 Tablo na chodníku 

Tablo je již zhotoveno a je vystaveno na chodníku u vchodu ke společnosti. Lidé tím již 

získali povědomí o naší společnosti ve městě. Čím dál častěji se stává, že lidé chodí z 

„ulice“, protože viděli ceduli, nebo o nás slyšeli a spojili si informaci ihned před sídlem 

společnosti apod. Tablo na chodníku plní svou roli. Je zhotoveno z kovového materiálu, 

tudíž pokusy konkurence o její zničení skončili neúspěšně. Tablo a jeho vzhled je uveden 

v příloze V 

12.1.3 Akce „OVB do škol“ 

Tato akce je zaměřena na maturanty, popřípadě absolventy VOŠ, VŠ. S nabídkou spíše 

spolupráce, práce na hlavní pracovní poměr s možností osobního i osobnostního růstu. Je 



  

 

47 

 

možnost pracovat i brigádně, nebo na částečný pracovní poměr. Do středních škol jsou 

většinou na nástěnku rozvěšeny letáky s nabídkou práce pro absolventy škol. Tento 

segment studentů je pro práci ideální. Hlavně v době, kdy je nízká zaměstnanost, a 

studenty bez praxe nechce nikdo zaměstnat. Nejen proto zde vidím vyšší potenciál 

spolupracovníků. 

12.1.4  „Akce při akci“ 

 Je propagací společnosti přímo ve městě, při různých akcích města Vsetína, či 

zájmových spolků, kde je zvýšený pohyb potencionálních klientů. Akce probíhá dle 

předem stanovených podmínek. Na základě vyplněného stručného dotazníku budou děti 

dostávat bonbóny, balónky, pastelky atd. dospělí účastníci akce vyplňující anketní lístky 

dostanou tužky, otvíráky, a další reklamní předměty. Do 14ti dnů se zpracují vyplněné 

dotazníky, a zájemci o kontaktování se kontaktují za účelem domluvení schůzky. Otázky 

z ankety viz příloha X 

12.1.5 Reklama v tisku  

Tuto formu reklamy volím v souvislosti podpory dalších reklamních akcí a spíše formou: 

„Kurzy finanční gramotnosti v našem městě pořádá OVB Allfinanz….“ Mělo by se 

jednat spíše o letní měsíce, kdy klesá četnost poradenství v důsledku dovolených apod. 

Dále by tato reklama měla podporovat např. „OVB do škol“ či připomenout společnost 

v době předvánočního shonu.  
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13 ROZPOČET 

Pro komunikační mix společnosti jsme se snažili vybrat strategie marketingu, které 

nebudou finančně náročné a i přesto účinné. Propojením několika komunikačních cest a 

provázáním marketingových akcí s centrálou OVB a s finančními domy spolupracující se 

společností se utvořila široká škála oslovení klientů. Využívá komunikaci internetovou, 

telefonickou i osobní formou reklamy na chodníku apod. Přesto nešlo mít vše plně bez 

nákladů na propagaci. Důležité je i provázání komunikačních cest a načasování kampaní. 

Tím by se měla postupná investice postupně vracet a další investice by se tedy stala 

pouze reinvestováním zisků z předešlých komunikačních cest. [12 ] 
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14 KRITICKÉ ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A NÁVRH 

DALŠÍHO ROZVOJE 

Jako zhodnocení konkrétní společnosti, neboli jedné ze struktur BL Ing. Evy Lambertové 

OVB Allfinanz bych chtěla použít pár doporučení z mých poznatků. Tato doporučení 

jsem vyhodnotila z praxe, kterou jsem zde po dobu bakalářského studia vykonávala a 

také při vytváření bakalářské práce. Společnost má velice kladný přístup 

k multilevelovému marketingu a vědí, jak se má používat, a nikoli zneužívat. Jsou velice 

dobrými znalci ve svém oboru, co se týká klientely. Nicméně síťový marketing je 

převážně ve tvorbě nových struktur a náboru nových spolupracovníků. Byly mi 

k dispozici k nahlédnutí materiály, jak tato struktura fungovala před 3-4 lety. Byla 

sestavena s mnohem více spolupracovníků, vedoucích manažerů a reprezentantů. Dle 

materiálu jsem usoudila, že zde bylo mnohem více akcí, které byly plánované několik 

měsíců dopředu. Různé motivační kurzy, plánovací harmonogramy (každý 

spolupracovník si stanovil svůj plán, který dodržoval, chtěl-li si udržet určitou úroveň a 

postavení v této práci) Byly zde velice jasně a stručně nastaveny kurzy pro nové 

spolupracovníky, vyčleněná přesná období pro ostatní aktivity.  

Od těchto aktivit a pravidel se postupem času ovšem upustilo, ne z důvodu toho, že by se 

neosvědčily. Důvodem byla veliká fluktuace v této struktuře.  

Když jsem zde začínala praxi, kancelářské prostory zde byly krátkou dobu. Vše se 

budovalo od samého začátku. Jedním z hlavních problémů jsem zde viděla málo klientů a 

málo spolupracovníků. Zviditelnění firmy a udělat „něco“ v čem být nad konkurencí. 

Je dobré, že na ulici mají ceduli, ale cedule osloví jen ty klienty, co již klienty jsou. Tím, 

že se značka nepropaguje v televizi či na veřejných akcích, nemají si kolemjdoucí logo 

společnosti s čím spojit. Proto doporučuji hlavně kromě klasického získávání klientů 

zkusit i nové metody, a dát o sobě vědět. Kdo jsou, kde jsou a co dělají. Je zapotřebí, aby 

i nadále využívali virálního marketingu. Reklamu, která se sama šíří mezi lidmi. Tato 

reklama se šíří na základě dobře odvedené práce. 

Společnost měla filosofii, že netřeba investovat do reklamy, protože reklamu zaplatí 

konečný zákazník a jde na úkor ceny služeb. Tohle už naštěstí neplatí a i na centrále 
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doznali změn. Marketing se stal nedílnou součástí společnosti OVB a některé 

marketingové prvky by bylo i dobré následovat nebo podpořit.  

Co je ale velice důležité, vytvořit internetové stránky. V dnešní době, kdo není na 

internetu, ten neexistuje. Vytvořit každému poradci profily na stránkách a stránky uvést 

v život. Pracovat s nimi a odkazovat na stránky klienty atd. To je si myslím prvořadé, čím 

se musí společnost zabývat. Ruku v ruce navázat na webové stránky vytvořením stránek 

na facebooku. Dostat se na sociální sítě, a oslovit ještě více klientů. Je zde riziko skupin, 

které by mohli vytvořit další stránky stylu. „Nemám rád poradenství“ apod. čímž se může 

celá propagace a reklama minout účinkem a vše může nabrat opačných otáček. Je 

důležité správně volit slova a věty, a i správné načasování a akce přispějí k úspěšnému 

profilu společnosti na sociální síti. 

Důležité je pro společnost marketing skutečně využívat. Nevyužívat jej jednorázově, ale 

brát jej jako jakýsi proces. Proces, který je zapotřebí dobře naplánovat a plán dodržovat, 

stejně jako dodržovat pravidelnost nejrůznějších akci, které společnost před několika lety 

takto dodržovala. Pokud se udělá nějaká akce, je zapotřebí vědět, co pro společnost 

přinesla. Je důležité dosledovat každou akci do konce. Vyhodnotit a zvážit zdali byla 

k něčemu či nikoli. Vytvořit si jednoduchou tabulku, kde si každý spolupracovník 

zaznamená, kolik měl v měsíci klientů, popřípadě kolik oslovil nových spolupracovníků, 

kolik obvolal sám, kolik zavolá jemu a kolik se nahlásilo na základě propagace apod. 

Tohle je důležité, aby měli přehled nejen o marketingových aktivitách ale o svých 

aktivitách vůbec. Určitě chci pochválit pravidelné pracovní schůzky, na kterých se vše 

projednává a vytváří. Měla jsem tu čest se jich také účastnit, napomáhat s tvorbou 

marketingových strategii a přinášet tak nové nápady. 
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15 ZÁVĚR 

Celá práce byla zaměřena na síťový marketing. V teoretické části jsem dopodrobna 

popsala historii a fungování multilevelové společnosti. Dalším krokem a jedním z mých 

cílů bylo probrat a vysvětlit rozdíly mezi síťovým marketingem a velice odlišnou formou 

prodeje - tvorby pyramidových struktur. Chtěla jsem tento bod dostat do popředí práce 

z důvodu toho, že většina oslovených potencionálních spolupracovníků, popřípadě lidí 

zajímajících se o tento obor si bezcílných a přesných informací dávají tyto dvě naprosto 

odlišně skupiny dohromady a tím pak samozřejmě multilevel strádá a je považován za 

něco, co není. Vzhledem k tomu, že jsem se zaměřila na společnost, v níž jsem 

vykonávala praxi, bylo důležité společnost představit. Jednalo se tedy o OVB Allfinanz 

a.s. a v teoretické části této práce jsem se snažila vystihnout všechny její podstatné rysy a 

jakým způsobem je ve společnosti síťový marketing nastaven. Dalším podstatným cílem 

v této práci bylo zaměřit se na motivaci spolupracovníků. V oboru síťového marketingu 

je velice důležité najít motiv člověka, proč a jakou změnu by chtěl ve své pracovní 

profesi učinit. K tomu nám byla při úvodních pohovorech nápomocná pyramida dle 

Maslowa. Podle ní lze velice rychle najít motiv, který by osloveného posunul v profesi o 

krok dále a díky kterému by byl ochoten učinit v profesním životě změnu. Teoretickou 

část jsem zakončila tématem, jak funguje Sítový marketing v ČR a příklady úspěšných, 

mezinárodních multilevelových firem. V analytické části jsem popisovala již aktivity, 

které se ve společnosti dějí, popřípadě doporučení, která by se dít měly. Každá ze 

struktur OVB má svůj osobitý postup při náboru nových spolupracovníků, je to vlastně 

takové know-how jednotlivých struktur. 

Pravdou je, že OVB je jen jedna. Myšlenka pro všechny společná, ale každý si vytváří 

svůj individuální plán pro nábor a práci s „nováčky“, vyhledávání klientely, zařízení a 

zviditelnění kancelářských prostor aj. Vzhledem k tomu, že právě tyto kanceláře, kde 

jsem vykonávala, praxi byly na úplném počátku, bylo důležité zaměřit se na 

marketingové strategie a zviditelnit je. Proto jsem sestavila komunikační plán a 

poukázala jsem, jak je možné díky marketingu prodávat službu. Skloubit multilevelový 

marketing s dalšími marketingovými postupy, je určitě ku prospěchu, když společnost 

bude využívat i např. virální marketing, guerilla marketing, public relations a další výše 

uvedené metody. Společnost má veliký potenciál a je zapotřebí jí dostat ke 

spotřebitelům. Klasická multilevelová metoda je sice účinná a vyzkoušená, ale v moderní 
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době je zapotřebí marketingu využívat naplno. V první řadě si musejí pracovníci 

společnosti uvědomit, co je marketing a jak je důležité jej využívat. Pak už záleží jen na 

nich samotných, jak s ním naloží. Důležité je si uvědomit, že marketing není pouze 

jednorázová akce, ale jedná se o dlouhodobě strategickou iniciativu.  

V praktické části je bakalářská práce konkrétně zaměřena na řešení základního problému 

společnosti. Tou je, podle mého názoru, získávání klientů a nových spolupracovníků. 

Navrhla jsem několik možných řešení pro budování klientské základny společnosti a 

rozšíření lidí ve struktuře. Než shrnu konkrétní návrhy, musím zdůraznit, aby společnost 

určitě pokračovala v dosavadním způsobu práce a komunikace se stávajícími ale i 

novými klienty. Multilevel marketing funguje podle schématu velice jednoduše, je 

zapotřebí jen dodržovat základní pravidla.  

Dále je určitě důležité pokračovat v PR aktivitách. Ať už se jedná o tzv. „akce při akci“ 

pro děti a dospělé, nebo kurzy finanční gramotnosti, kde si absolventi uvědomí, co vše se 

dá s financemi dělat a jaké z toho plynou výhody. Všichni kurzisti jsou potencionálními 

zákazníky, které zajímá, jak se dá zefektivnit jejich finanční stránka, popř. cash flow 

rodinného rozpočtu. Společnost by měla zapracovat na marketingových akcích, které 

jsou podrobně propracovány, naplánovány a načasovány. Doporučuji využít i letáku a 

podpory prodeje přímo z centrály OVB. Ale důležitou změnou a prvotní investicí by 

měla být tvorba nových stránek pro tuto danou a konkrétní skupinu. Pro každého 

spolupracovníka vytvořit profil a propojit stránky jak se sociální sítí např.: Facebook, tak 

i s jednotlivými finančními domy, kteří jsou pro OVB partnery. Dále pokračovat 

v pracovních schůzkách a tyto schůzky zaměřit na plánování a růst společnosti. 

Vzhledem k tomu že se jedná o společnost využívající multilevelový systém podnikání 

má veliký potenciál na trhu.  
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16 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

MLM  Multilevel marketing 

BP  Bakalářská práce 

BJ  Bankovní jednotka 

ML  Multi-level 

GST  Obchodní vedoucí 

BL  Oblastní vedoucí 

BD  Oblastní ředitel 

RD  Regionální ředitel 

LD  Zemský ředitel 

SLD  Senior zemský ředitel 

VŠFS  Vysoká škola finanční a správní 
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17 SEZNAM PŘÍLOH 

 

I Rozsah poskytovaných služeb společnosti OVB Allfinanz 

II  Partneři společnosti OVB Allfinanz 

III Leták u schránky  

IV Doporučení od klientů 

V Cedule na chodníku    

VI Reklama v autobuse 

VII Leták do schránky pro klienty  

VIII Leták do schránky – Guerilla marketing 

IX Leták do schránky pro spolupracovníky 

X Anketa „Akce při akci“ 

 



   

 

Příloha P I: Rozsah poskytovaných služeb společnosti OVB 

OVB ALLFINANZ 

 - komplexní finanční služby  

- stavební spoření pro fyzické i právnické osoby 

- úvěry a meziúvěry ze stavebního spoření 

- rekoprogramy pro vlastníky bytového fondu 

- hypoteční úvěry 

- spoření pro děti i dospělé 

- spořicí účty 

- životní pojištění 

- kapitálové životní pojištění 

- investiční životní pojištění 

- úvěrové pojištění 

- soukromé zdravotní pojištění 

- úrazové pojištění 

- důchodové pojištění 

- pojištění dětí a mládeže 

- majetkové pojištění    

- domácnosti 

- rodinné domy  

- bytové domy 

- chaty, chalupy 

- pojištění odpovědnosti v občanském životě               

- pojištění odpovědnosti zaměstnance                      

- pojištění motorových vozidel                            

- povinné ručení 

- cestovní pojištění 



   

 

- pojištění podnikatelů 

- penzijní připojištění 

- investice do otevřených podílových a zajištěných fondů 



   

 

Příloha P II: Partneři společnosti ovb allfinanz 

 ALLIANZ pojišťovna, a.s. 

 ALLIANZ penzijní fond, a.s. 

 AMCICO AIG LIFE, První Americko-česká   

                             pojišťovna, a.s.  

 AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.  

 AVIVA pojišťovna, a.s. 

 CONSEQ INVESTMENT MANAGEMENT, a.s.  

 C-QUADRAT 

 ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.  

 PENZIJNÍ FOND ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a.s.   

 ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. 

 ČMSS, Českomoravská stavební spořitelna, a.s.  

 ČSOB pojišťovna, a.s.  

 ČSOB PENZIJNÍ FOND STABILITA 

 ČSOB PENZIJNÍ FOND PROGRES 

 ČP INVEST 

 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.  

 DEUTSCHER RING a.s. 

 GENERALI penzijní fond, a.s.  

 GENERALI pojišťovna, a.s.  

 HSBC funds 

 HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. 

 ING BANK, a.s. 

 ING pojišťovna, a.s. 

 ING penzijní fond, a.s. 

 KD INVESTMENTS  

 KOMERČNÍ BANKA, a.s. 

 KOOPERATIVA pojišťovna, a.s.  



   

 

 mBank ,a.s. 

 PIONEER, investiční společnost, a.s. 

 PRIVATBANKA  

 RAIFFEISENBANK, a.s., hypoteční úvěry  

 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.  

 UNICREDIT BANK, a.s. 

 UNIQA pojišťovna, a.s. 

 VOLKSBANK  

 WÜSTENROT - stavební spořitelna, a.s.  

 WÜSTENROT - hypoteční banka, a.s.  

 WÜSTENROT - životní pojišťovna, a.s.  

 WÜSTENROT - neživotní pojišťovna, a.s 



 

 

Příloha P III: leták u schránky 

 

  Nezastihli jste nás? 

Napište nám vzkaz a my se Vám ozveme! 

Vzkaz pro:          Ing. Eva Lambertová

     Lenka Bílková        

(označte jméno)      Martina Vráblová     

     Mgr. Jana Marková        

                     Antonín Novosad     Josef Pončík 

                       Žaneta Hujíčková            Renáta Fizková 

                       Ing. Vlasta Živocká         Romana Pospíšilová 

 Text: .........................................................................................   

  ..................................................................................................  

 ...................................................................................................   .............  

 Vaše jméno:  ......................  Telefon:   .....................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha P IV: doporučení 

 

 

Náš honorář činí:  

Deset doporučení od spokojeného klienta, který chce 

dopřát svým známým a přátelům bezplatnou analýzu 

včetně rodinného finančního poradenství přímo na 

míru.  
 

 Klient/Doporučitel:     Konzultant OVB:      Datum: 

 

  

 

1. 

 

 2. 

 

 3. 

 

 4. 

 



 

 

 5. 

 

 6. 

 

 7. 

 

 8. 

 

 9. 

 

10. 

 

 

Pan a paní  …………………  budou doporučeného informovat o mém telefonátu, který bude sloužit 

výhradně k dohodnutí termínu schůzky. Já zavolám pouze těm, kteří k tomu udělí jednoznačný souhlas a 

mají zájem o konzultaci s  finančním odborníkem. 

Co jim říct ? „Že dostanou příjemnou formou zajímavé informace o tom, jak pracovat se svými penězi, 

aby přinášely maximální  výhody a jistoty, jak ušetřit anebo neplatit zbytečně mnoho“ 

 

 

 



 

 

Příloha P V: cedule na chodníku 

 

 V AUTOBUSU 

 

 

 

 



 

 

Příloha P VI: Reklama v autobuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! VE VAŠEM MĚSTĚ !!! 

Dolní náměstí 339 , Vsetín , 

1.patro , vchod ze dvora 

JSME TADY PRO VÁS 

!!! POZOR !!! 



 

 

Příloha P VII: Leták do schránky pro klienty 

! ! !  P OZOR  –  Č T ĚT E  

! ! !  

S t a ň t e  s e  i  V y  k l i e n t y   

n e j v ě t š í  s p o l e č n o s t i  v  E v r o p ě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete se na nás obrátit v následujících oblastech 

 

- stavební spoření pro fyzické i právnické osoby 

- úvěry a meziúvěry ze stavebního spoření 

- revitalizační pro vlastníky bytového fondu 

- hypoteční úvěry 

- spoření pro děti i dospělé 

- spořicí účty 

- životní pojištění 

- kapitálové životní pojištění 

- investiční životní pojištění 

- úvěrové pojištění 

- soukromé zdravotní pojištění 

- úrazové pojištění 

- důchodové pojištění 

- pojištění dětí a mládeže 

- majetkové pojištění  - domácnosti 

                        - rodinné domy  

                       - bytové domy 

- pojištění odpovědnosti v občanském životě               

- pojištění odpovědnosti zaměstnance                      

Váš osobní poradce pro rodinné finance 

Lenka Bílková 

Semetín 1732, Vsetín 755 01 

Tel.: 774 235 603 | 

lenka.bilkova@ovbmail.cz 



 

 

Příloha P VIII: Leták do schránky – Guerilla marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační a poradenské centrum 

1.1.1 Dolní náměstí 339, Vsetín 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha P IX: Leták do schránky pro spolupracovníky 

VAŠE ŠANCE NA ÚSPĚCH 
 

 

 

 

Zajistěte si svůj vlastní příjem  

a nezávislost  

Příležitost nejen v době krize 

 

 

 Rozšiřte si své vzdělání  

Nevíte kam po MATURIRĚ ? 

 

Výběrové pohovory na pozice 
konzultantů a manažerů pro finanční 
sektor 
Kvalifikace, rekvalifikace a proškolení zajištěno zdarma. 

Očekáváme: 

 komunikační schopnosti, časovou přizpůsobivost  

 uživatelskou znalost PC, řidičský průkaz výhodou 
 pečlivost, pracovitost, schopnost pracovat v týmu 
 středoškolské vzdělání event. výuční list a chuť učit se novým věcem 

 

Nabízíme: 

• práci na hlavní i vedlejší pracovní poměr, ale i doplněk ke studiu 

• nadstandardní finanční ohodnocení a další bonusové odměny za výkon 

• smluvně zajištěný kariérový růst 

• marketingovou podporu a zázemí silné evropské společnosti 

• odborné vzdělání a osobní rozvoj  

Kontaktní osoba pro zájemce na pohovor:  

 

Ing.Eva Lambertová – mobil: 604 205 248  Lenka Bílková – mobil: 774 235 603 

Jana Wollerová – mobil: 604 983 416  Mgr. Jana Marková – mobil: 603 964 226 

Antonín Novosad – mobil: 777 216 593  Josef Pončík – mobil: 603 717 338 

Žaneta Hujíčková – mobil: 605 463 036  Renáta Fizková – mobil: 603 498 417  

Ing. Vlasta Živocká – mobil: 605 523 859   Romana Pospíšilová – mobil: 737 878 300  

Kancelář: OVB ALLFINANZ 

Klientské informační a poradenské centrum 

Dolní náměstí 339  

755 01 Vsetín  



 

 

Příloha P X: Anketa „Akce při akci“ 

 

 

Využíváte služeb nějaké finanční instituce na českém trhu? 

       ano                 ne                  občas 

 

Máte svého osobního nebo rodinného finančního poradce? 

       ano                 ne    

 

Jste se službami svého finančního poradce spokojen? 

       ano                 ne                   nemám 

 

Máte zájem o nové informace z oblasti finančního trhu                                                                                 jméno a příjmení 

a využití bezplatné konzultace s finančním odborníkem? 

       ano                 ne                   

 

Uvítal(a) byste zvýšení či doplnění svého příjmu?    

                                                                             telefon (mobil) 

       ano                 ne                   

 

Zdá se vám zajímavá práce ve finančním sektoru?    

                                                                                    město 

       ano                 ne                   

 

 

 

 

--------      

      

   -------  

 

 

 anketa 


