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Príloha č. 1 Logo spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 2 Organizačná štruktúra spoločnosti Partners 

 

 

  

Vedenie centrály 
Partners 

Katarína Palková 

Predsedkyňa 
predstavenstva a 

CEO centrály 

Katarína Palková 

Predsedkyňa 
predstavenstva a 

CEO centrály 

Pavel Kohout 

Člen predstavenstva 
a riaditeľ pre 

stratégiu 

Pavel Kohout 

Člen predstavenstva 
a riaditeľ pre 

stratégiu 

Petr Borkovec 

Miestopredseda 
predstavenstva a 
generálny riaditeľ 

Petr Borkovec 

Miestopredseda 
predstavenstva a 
generálny riaditeľ 

Petr Bartoš 

Člen predstavenstva 
a riaditeľ  Operation 

Petr Bartoš 

Člen predstavenstva 
a riaditeľ  Operation 

Radim Lukeš 

Predseda dozornej 
rady 

Radim Lukeš 

Predseda dozornej 
rady 

Vít Mikoláš 

Člen predstavenstva 
a riadeteľ právnych 

služieb a compliance 

Vít Mikoláš 

Člen predstavenstva 
a riadeteľ právnych 

služieb a compliance 

Vedenie 
distribučnej siete 

Radim Lukeš Radim Lukeš 

Petr Borkovec Petr Borkovec 

Jitka Lucbauerová Jitka Lucbauerová 

Petr Kroupa Petr Kroupa 

Karel Maroušek Karel Maroušek 

Michal Oppl Michal Oppl 



 

 

 

Príloha č. 3 Etický kódex spoločnosti Partners 

 

Etický kodex společnosti Partners 

 

1. Společnost Partners, její poradci i zaměstnanci, usilují o co nejlepší pomoc 

klientům při plnění jejich cílů, zabezpečení jejich rodin a řešení všech finančních 

otázek k jejich plné spokojenosti. 

2. Zájem klienta je prioritou všech poradců i zaměstnanců společnosti Partners a je 

nadřazen všem jiným zájmům. 

3. Poradci i zaměstnanci Partners dělají vše pro to, aby na českém trhu prosazovali 

poctivé finanční poradenství, a poškození klienta považují za nejhorší přečin 

finančního poradce. 

4. Poradci Partners své služby poskytují čestně, objektivně a s ohledem na nejlepší 

zájem klienta. 

5. Poradce vždy klientovi jasně, srozumitelně a úplně vysvětlí smysl a dopad všech 

jeho rozhodnutí, zejména pak ve vztahu k riziku, likviditě a výnosu jeho kroků. 

6. Poradci Partners vždy dodrží, co klientům slíbí, a aktivně s nimi komunikují. 

7. Poradci Partners poskytují každému klientovi pravidelný servis podle jeho potřeb 

a zajišťují mu veškerou péči, kterou potřebuje. 

8. Poradci Partners se aktivně a pravidelně vzdělávají, aby mohli klientům zajistit 

kvalitní péči a pomoc při plnění jejich cílů. 

9. Veškeré informace, které poradci Partners od klienta obdrží, se považují za 

důvěrné a zachází se s nimi s největší možnou opatrností. 

10. Hlavními hodnotami poradců Partners jsou dlouhodobá zodpovědnost, 

disciplína, jednání v souladu s dobrými mravy a individuální přístup ke každému 

klientovi. 

Potvrzuji, že pravidlům Etického kodexu rozumím a zavazuji se je vždy a plně 

dodržovat. 

Jméno: _____________________________________ 

Datum: _____________________________________ 

Podpis: _____________________________________ 

  



 

 

 

Príloha č. 4 Dotazník  

Dotazníkové šetrenie na zistenie podnikovej kultúry spoločnosti Partners 

Dobrý deň vážený kolegovia, dovoľte mi, aby som Vám predložila dotazník zameraný  na 

analýzu podnikovej kultúry spoločnosti Partners, a.s. a prosím o jeho  riadne vyplnenie. 

Dotazník je úplne anonymný a jeho výsledky budú  prezentované v diplomovej práci. 

Ďakujem Bc. Martina Žebráková  

Časť A: Štatistické údaje 

1. Označte prosím Vaše pohlavie: 

o  muž 

o  Žena 

2. Prosím uveďte aká je dĺžka pracovného pomeru v spoločnosti Partners, a.s.: 

o ……………………………………………………………………… 

3. Prosím uvďte aká je vaša pozícia: 

o ……………………………………………………………………… 

4. Uveďte aké je Vaše navyššie dosiahnuté vzdelanie: 

o ……………………………………………………………………… 

Časť B: Dotazník zameraný na normy a hodnoty spoločnosti Partners 

1. Sú Vám známe základné hodnoty podniku, v ktorom pracujete“? (Hodnotami sa 

rozumie to, čo je považované za dôležité a čomu je v podniku ako celku prikladaný význam. 

Normami chovania sa rozumie nepísané pravidla, určité zásady chovania, ktoré podnik ako 

celok akceptuje). 

o  áno 

o  nie 

2. „Uveďte aspoň 5 hodnôt podniku, s ktorými sa stotožňujete“. 

o ............................................................................................. 

3. „Označte na stupnici dôležitosti Váš osobný postoj k vaším uvedeným hodnotám“. 

Stupnica: 1-veľmi dôležité, 2-celkom dôležité, 3-ani dôležité, 4-nie moc dôležité, 5-

nedôležité. Týmto bodom bolo zisťované, aký postoj má respondent k jednotlivým 

hodnotám spoločnosti. 

4. „Sú vo Vašej spoločnosti popísané normy chovania (pravidlá, zásady chovania) 

v etickom kódexe“? 



 

 

 

o  áno 

o  nie  

5. „Vymenujte aspoň 5 pravidiel chovania sa, ktoré nie sú v spoločnosti prijímané 

a akceptované“.  

o ............................................................................................... 

Časť C: Dotazník na zistenie angažovanosti a participácie pracovníkov v spoločnosti 

Na jednotlivé otázky odpovedajte prostredníctvom hodnotiacej škále (1-určite áno, 2-skôr 

áno, 3-čiastočne áno, 4-skôr nie, 5-určite nie). 

1. Chovajú sa pracovníci aktívne a angažovane v prospech spoločnosti? 

2. Pracujú pracovníci samostatne a operatívne riešia problémy? 

3. Sú pracovníci zodpovedný za svoju prácu a aj výsledky? 

4. Chovajú sa pracovníci lojálne voči spoločnosti? 

5. Sú pracovníci zmocnení k samostatnému rozhodovaniu? 

6. Zabezpečuje spoločnosť svojím pracovníkom rozvoj znalostí a schopností, napríklad 

školeniami, kurzami, rekvalifikáciami? 

7. Je v podniku budovaná kooperatívna spolupráca a tímový duch? 

8. Sú pracovníci zoznámený s víziou a cieľmi spoločnosti? 

Časť D: Dotazník na zistenie kontextuálnej a strategickej primeranosti obsahu podnikovej 

kultúry 

Na jednotlivé otázky odpovedajte prostredníctvom hodnotiacej škále (1-určite áno, 2-skôr 

áno, 3-čiastočne áno, 4-skôr nie, 5-určite nie). 

1. Myslíte si, že podnik, v ktorom pracujete, dokážete flexibilne reagovať na požiadavky 

tržného prostredia? 

2. Snaží sa byť podnik, kde ste zamestnaný, neustále lepší než konkurenčné podniky? 

3. Myslíte si, že hodnoty, postoje a normy chovania, ktoré sú pre Vás dôležité, sú 

v súlade s podnikovou stratégiou? 

4. V nasledujúcej otázke máte možnosť uviesť aspoň päť hodnôt, ktoré sú súčasťou 

stratégie podniku, v ktorom ste zamestnaný. Vymenované hodnoty zároveň ohodnoťte 

na príslušnej škále od 1 do 5, kde 1-veľmi dôležité, 2-celkom dôležité, 3-neutálne, 4-

nie moc dôležité, 5-nedôležité 

 



 

 

 

Časť E. Dotazník na zistenie vplyvu adaptívnosti kultúry na výkonnosť podniku 

Na jednotlivé otázky odpovedajte prostredníctvom hodnotiacej škále (1-určite áno, 2-skôr 

áno, 3-čiastočne áno, 4-skôr nie, 5-určite nie). 

1. Umožňuje Vám spoločnosť možnosť kariérneho rastu? 

2. Sú všetkým pracovníkom poskytnuté možnosti k vzdelávaniu a zdokonaľovaniu sa? 

3. Podporuje spoločnosť, v ktorom pracujete tímovú spoluprácu? 

4. Sú návrhy pracovníkov dostatočne ohodnotené? 

5. Považujete učenie za dôležitý prvok, ktorý má vplyv na zdokonaľovanie Vašej práce? 

6. Majú motivačné programy v spoločnosti vplyv na Váš pracovný výkon? 

7. Je zmyslom obchodnej činnosti podniku maximálna orientácia na zákazníka a jeho 

požiadavky? 

8. Myslíte si, že produkty spoločnosti spĺňajú požiadavky a predstavy klientov? 

9. Vedú pripomienky, požiadavky klientov často ku zmenám? 

10. Majú všetci pracovníci porozumenie k potrebám klientov? 

11. Prebiehajú zmeny procesov v spoločnosti pružne? 

12. Je konkurenčné prostredie podnetom k neustálym inováciám a rozvoji vo všetkých 

oblastiach činnosti spoločnosti? 

13. Ako vidíte Vášho vedúceho – označte jednu z možných variant: 

a. Radca. 

b. Rodič. 

c. Inovátor. 

d. Podnikateľ 

e. Vizionár. 

f. Koordinátor. 

g. Organizátor. 

h. Konkurent 

i. Výkonný typ. 

14. Akou metódou riadenie praktikuje Váš vedúci – zaškrtnite jednu z možných odpovedí: 

a. Podporuje spoluprácu a oddanosť. 

b. Posilňuje nové zdroje a inovácie. 

c. Zameranie na účinnosť a kontrolu predaja. 

d. Orientácia na produktivitu a súperenie.  



 

 

 

Príloha č. 5 Do zoznamu obchodných partnerov patria v súčasnosti:  

 

1. spoločnosti poskytujúce penzijné plány: AEGON Penzijní fond a.s., AXA penzijní 

fond a.s., ČSOB dôchodkového fondu Stability a.s., Generali penzijní fond ING 

Penzijní fond a.s., Česká spořitelna Penzijní fond a.s., Penzijní fond Komerční banky, 

a.s.. 

2. spoločnosti poskytujúcej životné poistenie: spoločnosť AEGON Pojišťovna a.s., 

Aviva životné poisťovňa S.r.o., poistenia AXA, a.s., Česká pojišťovna a.s., 

obchodnéČSOB Pojišťovna, a.s., Generali pojišťovna a.s., život ING poisťovňa n. v., 

pobočka Českej republike poisťovaciu spoločnosť Česká spořitelna a.s., Triglav 

poisťovňa, UNIQA pojišťovna, a.s.. 

3. spoločnosť poskytuje neživotného poistenia: český obchodný pojišťovna a.s., AXA 

poisťovňa a.s., ČSOB Pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., Triglav poistenia 

spoločnosť a.s.. 

4. spoločností poskytujúcich spotrebiteľské a hypotekárne úvery: Česká spořitelna a.s., 

Hypoteční banka a.s., Komerční banka a.s.LBBW Bank CZ a.s., Raiffeisen bank a.s., 

UnicreditBank Czech Republik a.s., Volksbank CZ a.s.. 

5. Spoločnosti poskytujúce stavebné sporenie a úvery zo stavebného sporenia: Modrá 

pyramída stavebnej sporiteľne a.s., Raiffeisen stavebnej sporiteľne a.s., Stavebná 

sporiteľňa Českej sporiteľne a.s., Wüsternost stavebná sporiteľňa a.s. 

6. Spoločnosti poskytujúce leasingy a úvery na auto: ESSOX s.r.o. 

7. Spoločnosťi zaoberajúce sa investíciami a sporiacímy účtami. AXA investičná 

spoločnosť a.s., CONSEQ Investment Management a.s., HSBC Bank plc., ING Bank 

N.V. a.s., Investičná spoločnosť Českej sporiteľne a.s., Pioneer investičná spoločnosť 

a.s., REICO investičná spoločnosť Českej sporiteľne a.s., Safina a.s. 

8. Spoločnosti zaoberajúce sa získavaním dotácie z EU a štátného rozpočtu: Finep CZ 

a.s., Grant Help s.r.o., NRYP. 

Zdroj: artners For Life Planning. Výroční zpráva Partners 2009 [online]  [cit. 22. června 2010] 

Dostupné z: <http://www.partners.cz/files/vyrocni_zprava_partners_2009.pdf> 

 

 

 


