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Abstrakt 

 

 

Cílem této práce je vytvoření konceptu zvyšujícího úspěšnost firmy při 

telefonickém oslovení a následujícím prodejním rozhovoru. Popsat vybraný 

podnikatelský subjekt – finanční společnost a jeho působení na trhu. V práci je 

obsaţena definice akcií a obligací, historie pojištění. Popis světových krizí a 

připravovaná důchodová reforma. V závěru této práce pak uvedu vlastní názor na 

následný trend investování v České republice. 

 

Abstract 

 

Purpose of this session is to create concept improving fruitfulness of the 

company based on telephonic addressing and following marketable conversation. 

Describe chosen entrepreneurial subject – financial company, and its function on 

market. In this session is definition of funds and obligation, history of insurance. 

Describe character of World mistress and incoming retired reform. At the end of this 

session will be my opinion about following trend of investment in Czech Republic. 

 

 

Klíčová slova: procesní řízení, koncept zvýšení úspěšnosti, světové krize, důchodová 

reforma, trend, investice. 

 

 

Key words: procedural operating, concept improving successful, world’s mistress, 

retired reform, trend, investments.
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Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vyuţití procesního řízení v oblasti finančních 

sluţeb, pohled a strategii firmy DataLife s.r.o (dále jen DataLife). Část práce je tedy 

věnována obecnému teoretickému popisu procesního řízení a jeho vlivu na firmu, 

historii pojištění, dále historii hospodářských krizí ve světě a připravované důchodové 

reformě v ČR. Práci jsem si vybral, protoţe mě tato oblast zajímá a ve firmě DataLife 

působím od března roku 2010.  

Smyslem této práce je analýza moţností investování v investičním ţivotním 

pojištění v České republice. Část práce je věnována anketě zkoumající názory občanů 

na práci finančních poradců. Dále v této práci uvedu některé návrhy na zvýšení 

úspěšnosti získávání dalších spolupracovníků a jejich následnou pracovní podporu pro 

zlepšení produkce. Na závěr uvedu momentální trendy v investování, očekávaný 

následný průběh a předpokládaný směr trendu v investování a finančních sluţeb 

v dalších letech. 
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1. Procesní řízení - definice 

 

Co je proces? 

Proces je: 

 

- Organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností, které společně vytvářejí 

hodnotu pro zákazníka. 

- Soubor činností, který vyţaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, 

který má pro zákazníka hodnotu. 

- Soubor provázaných činností, které vezmou vstup, transformují jej a vytvoří 

výstup. 

- Je jednoduše strukturovaný, měřitelný soubor činností navrţených za účelem 

vytvoření specifikovaného produktu pro konkrétního zákazníka nebo trh. 

- Je úplně a dynamicky koordinovaný soubor spolupracujících a transakčních 

činností, které poskytují zákazníkům hodnotu. 

- Je souborem logicky souvisejících činností, vykonávaných za účelem dosaţení 

definovaného podnikatelského výsledku. (4) 

 

Procesní řízení: 

Procesní řízení představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého 

zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i 

mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a 

jejímţ cílem je naplnit stanovené strategické cíle.  
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Vlastnosti procesu: 

Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností, které ve svém 

souhrnu vedou k vytvoření hodnoty, jiţ zákazník oceňuje. Zásadní přehodnocení 

způsobu práce od vykonávání souboru specializovaných činností k vykonávání 

uceleného souboru činností, které vedou ke tvorbě přidané hodnoty (za níţ je zákazník 

ochoten zaplatit), je nejdůleţitějším krokem ke zvýšení efektivnosti práce. (4) 

Implementace procesního řízení: 

Implementace procesního řízení vede ke sniţování nákladů, zvyšování rychlosti 

a kvality (v případě firmy DataLife) zvýšení efektivnosti posuzování potřeb klientů a 

„kvalitnější“ návrh optimálního řešení. Sniţování nákladů, zvyšování rychlosti a 

zvýšení kvality spolu úzce souvisejí. Všechny tyto pozitivní efekty vyplývají 

z odstraňování bariér mezi jednotlivými útvary i mezi podnikem a jeho partnery. 

Odstranění bariér vede k eliminaci opakování činností, které mohou vznikat z mnoha 

důvodů, například kvůli nedorozumění, nedostatku informací, nerespektování zásad a 

postupů aj.  

Zavedení procesního řízení má za následek disciplínu. Proces se jako sled 

činností vyznačuje opakovatelností. Opakovatelnost je jedním z charakteristických rysů, 

který odlišuje procesy od projektů a má za následek jednu velmi podstatnou výhodu – 

umoţňuje zlepšovat. (4) 

Jasně definovaný proces podporuje důslednost, průhlednost jednání, 

jednoduchost. Zlepšení organizace práce a informovanosti zainteresovaných osob vede 

k eliminaci improvizace. Dojde k odstranění, nebo alespoň redukci chaosu. To je velmi 

důleţité zejména pro kreativní procesy – vývoj, výzkum, marketing. Standardizace 

kreativních procesů vede k nepoměrně vyšší úspěšnosti firmy na trzích, k velké úspoře 

nákladů. Zaměření na procesy vytváří větší spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanci mají 

dostatek pravomocí a širší náplně pracovních míst. To jim poskytuje větší uspokojení, 

protoţe mohou vyuţívat své schopnosti a kreativitu a vidět výsledků, kterých dosáhli 

(velice důleţité a vyuţívané ve firmě DataLife – vysoká volnost pracovníků, diář – 

vlastní plánování práce).  
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Proces také vede k tomu, ţe s podnikem se dobře spolupracuje (partneři). 

Procesy firmě umoţňují, aby vůči svým zákazníkům vystupovala jako jeden celek, čímţ 

se ušetří spousta času a nákladů. Zákazník není znovu nucen poskytovat několika 

divizím stejné údaje, dlouho čekat, protoţe komunikuje s klientským týmem (v případě 

DataLife – osobní poradce, případně jeho nadřízený). Díky existenci procesů můţe 

podnik lépe předvídat potřeby zákazníků. Protoţe se na sebe procesně řízená firma dívá 

očima zákazníka, můţe sledovat ukazatele, které mají význam pro zákazníka, nikoli 

pouze pro ni samotnou. Tím se zvýší spokojenost klienta, která se promítá v platební 

morálce a věrnosti dodavateli. (4) 

Negativa spojená s implementací procesního řízení: 

Implementace procesního řízení má i svá negativa. Např. vznik krátkodobého 

chaosu je obecně projevem realizace jakékoliv změny k lepšímu a je spíše odrazem 

neefektivnosti starého systému práce a podnikové kultury, která brání dosaţení vysoké 

efektivnosti. Na nový systém práce není moţné přejít ze dne na den, a proto musí oba 

systémy po určitou dobu existovat vedle sebe, neţ dojde k zakotvení nových přístupů do 

podnikové kultury. Problém v podobě zvýšení nároků na zaměstnance lze účinně 

kompenzovat hlavně hmotnou stimulací.  

Zhodnocení procesního řízení z hlediska přínosů: 

Pozitivní efekty plynoucí z implementace procesního řízení jsou pro firmu 

natolik významné, ţe z jejich úhlu pohledu dalece předčí vyjmenovaná negativa. Proto 

je úspěšná implementace procesního řízení pro jakoukoliv firmu jednoznačně výhodná. 

„Největší světoví i tuzemští odborníci na management se jednoznačně shodují na 

tom, že doslova každý podnik musí mít zpracovanou kvalifikovanou strategii a 

vytvořen nejúčinnější způsob její realizace, založený na nejmodernějším 

manažerském přístupu k podnikání. V hospodářské praxi, v poradenských 

firmách i na nejprestižnějších vysokých školách v nejvyspělejších státech světa 

panuje všeobecná shoda, že tímto nejmodernějším manažerským přístupem je 

procesní řízení“ (4) 
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1.1 O společnosti 

 

 

Společnost DataLife je nezávislá makléřská společnost se sídlem v Brně, která 

vznikla v roce 2005 v důsledku připravované důchodové reformy v ČR. 

DataLife zprostředkovává pojistné smlouvy a finanční produkty mezi třetími 

osobami a vybranými finančními institucemi. Zprostředkovatelská a poradenská činnost 

se postupně rozšíří i na další produkty popř. partnery. K naznačenému účelu DataLife 

buduje a řídí síť strukturovaného přímého prodeje.  

Jiţ dnes obchodní sít pokrývá téměř celé území ČR a dalším cílem je další 

dynamická expanze a tím posilování postavení na trhu. Společnost DataLife nabízí 

nejen produkty a sluţby pro své klienty, ale zároveň vytváří nadstandardní programy 

pro své spolupracovníky. 

DataLife je zapsán jako pojišťovací agent do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a 

samostatných likvidátorů pojistných událostí vedené ČNB pod číslem 034757PA. 

ČNB – je centrální banka České republiky a orgánem, který vykonává dohled nad 

finančním trhem v zemi. Sídlo ČNB je v Praze a rovněţ podporuje obecnou 

hospodářskou politiku vlády, vydává bankovky a mince. (20) 
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2. Cíle a poslání firmy 

Cílem společnosti je to, aby kaţdý člověk v ČR vyuţíval svého finančního poradce 

tak, jako např. svého obvodního lékaře či zubaře a byla zajištěna a zvýšena finanční 

gramotnost populace v ČR. Také nabídnout kvalitní sortiment finančních produktů, 

abychom maximálně vyhověli poţadavkům klienta.  

Ve spolupráci s významnými obchodními partnery je budována vlastní obchodní a 

servisní sít obchodních míst a kanceláří tak, aby pokryla celé území ČR. Firma dodrţuje 

etický kodex společnosti vycházející z kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace 

pojišťoven, z platných právních ustanovení a norem, týkajících se předmětu činnosti 

společnosti, ze zvyklostí poctivého podnikání a nepsaných zásad. 

Vytváří etické mantinely jednání a chování spolupracovníků společnosti, a to jak ve 

vztahu k finančním institucím a klientům, tak i ve vzájemném vztahu. (38) 

 

Historie úspěchů a cíle společnosti do roku 2012 

2005 – zaloţení firmy 

2006 – překonání hranice 350 spolupracovníků 

2007 – překonání hranice 100 000 000 předepsaného pojistného 

2008 – společnost se stala „dvojkou“ pro ING 

2009 – 50 000 klientů  

2010 – DataLife se stává „jedničkou“ pro ING a „dvojkou“ na Moravě pro PČS 

Cíl do roku 2012 – do konce roku 2012 obrat 300 mil. Kč a 1600 spolupracovníků (26) 
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(Obr. č. 1) Roční předepsané pojistné a smlouvy (26) 

 

 

 



17 
 

3. Organizace ve firmě 

 

3.1 Struktura obchodního zastoupení firmy v ČR 

 

 

(Obr.č.2) Zobrazení obchodního zastoupení (37)  

 

Cílem firmy je rozšíření obchodního zastoupení na jiţní Čechy, severní Moravu 

a Slovensko. Technicko-administrativní centrum firmy má sídlo ve Znojmě. Toto 

centrum má na starosti zpracování všech uzavřených smluv, stará se o archivaci smluv. 

Je zde výpočetní centrum a server, který obsahuje informace uloţené na intranetu a je 

pouţíván k jeho správě. (37) 

 

Popis mé každodenní práce ve firmě DataLife: 

 

Momentálně pracuji ve firmě DataLife na pozici reprezentant. Má kaţdodenní 

práce obsahuje domlouvání schůzek – kontaktování klientů, prodejní rozhovory, 

uzavírání pojistných smluv, vedení reportů, akvizice a zaškolení nových poradců.  
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Jednotlivou práci mám rozdělenou v přibliţně pravidelném časovém horizontu, 

pokud neprobíhají firemní školení, případně kdyţ ze strany klientů dojde ke změně.  

Dopoledne vytvářím statistiky a reporty, případně probíráním investiční 

moţnosti a učím se nové produkty. Odpoledne domlouvám osobní schůzky 

s potenciálními klienty a v podvečer většinou probíhají prodejní rozhovory ve formě 

osobní konzultace s klienty, nebo potenciálními spolupracovníky. Osobním cílem je 

dosáhnutí pozice Vedoucí reprezentant do konce roku 2011.  

 

3.2 Organizační struktura firmy 

 

Formou podnikání Firmy DataLife je právnická osoba – společnost s ručením 

omezeným kterou zastupuje jeden jednatel společnosti a tři podílníci. Spolupracovníci 

firmy DataLife jsou samostatnými podnikateli, kteří pracují na základě mandátní 

smlouvy. Povolení k činnosti kaţdému pracovníkovi vydává ČNB na základě registrace.  

 

K registraci je nutno doložit: 

- čistý rejstřík výpisu trestu 

- doklad o dokončení středoškolského vzdělání 

- osvědčení o absolvování zkoušek podle zákona č.38/2004 Sb. o pojišťovnictví (40) 
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 Kariérní postup v DataLife: 

 

 

(Obr. č. 3) Kariérní postup (16)  

Poradce dosaţením pozice 1 – Reprezentant můţe začít budovat tým. Poradci, 

kteří naváţí smluvní vztah s DataLife na základě Reprezentantova oslovení a 

doporučení, se stávají členy jeho týmu a jsou jím přímo řízenými poradci. Také oni, 

dosaţením pozice 1, mohou začít budovat tým v rámci Reprezentantova týmu. (16) 

 

3.3 Informační systém firmy 

Hlavním informačním systémem firmy je program EMIS – evidenční makléřský 

informační systém. Program byl vytvořen na zakázku a sloţí k evidenci veškerých 

uzavřených smluv od začátku působení firmy na trhu. 
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Většina poradců pouţívá k práci netbook, který obsahuje programy na všechny 

produkty. Nedílnou součástí je mobilní telefon, ke kterému si poradci mohou od pozice 

Reprezentant pořídit výhodný paušál se 400 volnými minutami. (40) 

 

3.4 Silné a slabé stránky firmy 

Mezi silné stránky firmy patří především kvalitní stabilní a známí obchodní 

partneři. Jako výhodu lze povaţovat to, ţe firma realizuje spoření, investice, hypotéky, 

pojištění a to jsou stále více sledované a ve většině případů velice důleţité aţ povinné 

záleţitosti. Firma vznikla za účelem připravované důchodové reformy, ve které se 

kaţdý občan bude moci rozhodnout, zda si vytvoří svůj vlastní spořicí účet, bude tedy 

prostor na trhu ještě několikanásobně větší. (40) 

 

Jako slabé stránky lze označit všeobecný problém a to je obecná nedůvěra k 

těmto sluţbám. Velká část populace je finančně negramotná (ţije ze dne na den a ze 

statistiky vyplývá, ţe některé z těchto domácností utratí 4-6 tisíc korun měsíčně za 

zbytečnosti).  Stává se, ţe i lidé částečně investičně znalí chybně investují (při poklesu 

akcií vyberou peníze, nenakupují nadále akcie, atd.), lehce se nechají ovlivnit špatnými 

radami a získají tak špatný pohled na investování a na finančnictví celkem.(38) 

 

3.5 Zdroje financování firmy 

Hlavní a jediný zdroj financování firmy je provizní poměr z uzavřených smluv, 

který vyplácí patřičná instituce – pojišťovna, pro kterou byl daný produkt uzavřen.  

Nejčastější problémy, s kterými se firma potýká: 

- Výběr nevhodných spolupracovníků, které nezajímá klient (zlatokopové), ale pouze 

vlastní uţitek. 

- Konkurence a boj proti špatným poradcům jiných společností. 

- Nedůvěra části potenciálních klientů k této oblasti podnikání. (40) 
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4. Důchodová reforma 

Důchodová reforma bude s nejvyšší pravděpodobností v České republice 

spuštěna 1. 1. 2012, jelikoţ současný systém vyplácení důchodů je neudrţitelný a musí 

dojít ke změnám. (40) 

Momentální systém: 

V České republice je zaveden tzv. průběţný státní důchodový systém (jediný 

systém, který na důchody je). To znamená, ţe současní plátci sociálního pojištění hradí 

důchody současným příjemcům penzí. Funguje tzv. mezigenerační solidarita („mladí 

ţiví staré“). (12) 

 

(Obr. č. 4) Peněţní tok sociálního pojištění (39) 

Rozložení sociálního pojištění: 

Pojistné, které občané a firmy odvádějí na sociální pojištění, proudí do státního 

rozpočtu, kde je následně rozděleno do třech různých oblastí, podle nichţ se i samotné 

pojistné označuje: 

- Pojistné na nemocenské pojištění. 

- Pojistné na důchodové pojištění. 

- Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Sazby pojistného: 

Sazby pojistného sociálního pojištění v % z hrubé mzdy v následující tabulce. 
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Zaměstnavatel ze zaměstnance Zaměstnanci OSVČ 

Pojistné celkem 26% 8% 29,6% 

Nemocenské 3,3% 1,1% x 

Důchodové 21,5% 6,5% 28% 

Politika zaměstnanosti 1,2% 0,4% 1,6% 

 

(Tab. č. 1) Procentuální rozloţení sociálního pojištění (7) 

Vzhledem k vývoji populace je současný systém neudrţitelný a musí být 

v nejbliţší době reformován.(7) 

Proč je současný důchodový systém neudržitelný?  

Tři nejdůleţitější faktory, které se v hlavní míře podílí na nedostatku finančních 

prostředků pro vyplácení penzí: 

1. Nízká porodnost  - Ø 1,49 dítěte v rodině 

V roce 2010 se narodilo 117,2 tisíce dětí (průměrný počet narozených dětí jedné 

ţeně) stagnovala na úrovni 1,49 (27) 

2. Prodlužování věku obyvatel – Ø muži 74 let, ženy 80 let (27) 

Následek vyšší ţivotní úrovně. Lidé se doţívají čím dál vyššího věku a prodluţuje 

se tím pádem doba, po kterou pobírají důchod. (40) 

3. Zkracování aktivního období 

Mnoho mladých lidí studuje déle a dochází k tomu, ţe začínají pracovat a odvádět 

sociální pojištění (aktivní období) aţ v 24 letech nebo i později. Tím dochází ke sníţení 

finančních prostředků ve státním rozpočtu, z kterého se důchody vyplácejí a musí se 

získat jinou cestou. (40) 
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Vládní návrh důchodové reformy – základní fakta: 

Pro zajištění dlouhodobě a finančně udrţitelného vývoje základního 

důchodového pojištění, a tudíţ pro plné krytí jeho budoucích závazků zdroji, je 

nezbytné pokračovat v postupných parametrických úpravách průběţně financovaného 

základního důchodového pojištění a dále jeho doplnění o tzv. kapitalizační pilíř, který 

bude zaloţen na dobrovolné účasti klienta ve fondovém penzijním spoření v rámci 

diskutované důchodové reformy. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně pracovalo na finální podobě 

penzijní reformy. V rámci diskusí, které probíhaly jak mezi zástupci vládních 

politických stran, odborníky, tak se sociálními partnery, bylo předloţeno několik 

paralelních návrhů, které byly průběţně analyzovány a propočítávány. (11) 

Obsahem reformy bude mj. moţnost dobrovolného fondového penzijního 

spoření (tzv. opt-out – výjimka pro daný stát EU) v podobě vyvedení 3% sociálního 

pojištění na soukromé individuální účty občanů ČR vedené u penzijních společností 

za podmínky další dodatečné vlastní platby minimálně ve výši 2% ze základu pro 

výpočet odvodu na sociální pojištění.  

Vláda se dohodla, ţe v rámci mezigenerační solidarity bude moţné dobrovolné 

vyvedení částky o výši jednoho procenta mzdy, resp. vyměřovacího základu, potomků 

vůči svým rodičům, kteří jsou ve starobním důchodu. Tento bonus jim nebude krácen ze 

mzdy, ani z jejich vlastního penzijního pojištění. Jde ryze o příspěvek státu, kterým 

budou moci děti svým rodičům v penzi “přilepšit“ pouhým souhlasem. 

Vstup do dobrovolného opt-outu bude umožněn lidem mladším 35 let. Jejich 

rozhodnutí je pak nevratné, ze systému jiţ nebudou moci vystoupit. Zda vyuţijí tento 

systém, či nikoli, se lidé, kterým bude v době vstupu zákona v platnost více než 35 let, 

budou moci rozhodnout do 31. 12. 2012. Na realizaci svého rozhodnutí budou mít šest 

měsíců, vstup do systému individuálních účtů jim bude umoţněn právě v druhém 

pololetí roku 2012. (11) 
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ČR jako jedna z mála bývalých komunistických zemí doposud nezavedla druhý 

tzv. kapitálový pilíř zaloţený na penzijních fondech. V zemích jako Bulharsko, 

Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko nebo Slovensko jiţ zavedený pilíř 

povinných penzijních fondů mají. 

Ve většině vyspělých států Evropy lze na základě demografických projekcí 

Eurostatu očekávat, ţe se bude snižovat podíl zaměstnaných (ekonomicky aktivních) 

obyvatel v populaci. Proto se členské státy EU snaţí přizpůsobit systém důchodového 

zabezpečení této změně. Systém průběţného financování důchodového zabezpečení tak, 

jak ho má nyní ČR, je nejvíce demograficky závislý, tedy promítá se tedy do něj 

nejvíce věková struktura obyvatelstva. 

 

 

(Graf č. 1) Podíl osob věku 65+/ počet osob věku 16-64 (11) 

V ČR bude garantována určitá výše důchodu, na rozdíl od Polska nebo Lotyšska, 

jejichţ výše penze závisí pouze na výši příspěvků nashromáţděných na individuálním 

účtu. U státních důchodů zavedlo Polsko tzv. Notinal Defined Contribution (NDC) 

princip, coţ znamená, ţe výpočet penze je zásluhový, odvozen z výše zaplacených 

příspěvků. Existují tak velké rozdíly mezi vyplácenými penzemi, coţ je sice dobré pro 

nadprůměrně vydělávající, kteří nepotřebují dodatečné úspory, ale horší pro osoby 

s nízkými příjmy, které budou pobírat minimální důchod.  
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Polsko přejde plně na systém NDC za desítky let, problém nízkých důchodů zde 

není aktuální. Podobná situace je ale např. ve Švédsku, kde NDC systém znamená velmi 

pěkný důchod v 68-69 letech, ale nízký třeba v 60, protoţe plně odráţí menší zaplacené 

pojistné na jedné straně a delší dobu výplaty na druhé. Ve Švédsku se intenzivně 

diskutuje, jak řešit problém nízkých důchodů vyvolaný uplatněním principu 

zásluhovosti ve státním systému. Oproti tomu ČR má velmi malé rozdíly mezi výší 

důchodů, protoţe zásluhovost je silně potlačena. Není to výhodné pro osoby s vyššími 

příjmy, je to naopak účinné jako ochrana proti chudobě. (11) 

 

5. Historie pojištění 

 

5.1 Historie ve světě 

 

Prvopočátky pojišťovnictví ve světě: 

Člověk je odpradávna suţován strachem, obavami i nejistotou. Proto vzniklo 

pojištění, které zabezpečuje občanům právo na výplatu peněţních prostředků k úhradě 

potřeb, které vznikají z nahodilých událostí - svépomoc. Počátky jsou dochovány ze 

starověku, kde u kulturních národů vznikají rozmanitá sociální zařízení, která lze 

povaţovat za předchůdce majetkových a ţivotních pojištění. Přibliţně z doby 2000 let 

před naším letopočtem se dochovaly záznamy na hliněných destičkách o sdruţení 

majitelů velbloudů, které zabezpečovalo své členy proti ztrátám, jeţ s sebou neslo 

provozování obchodu a dopravy pomocí karavan.  

Dále např. ve staré Indii existovalo pojišťování úvěru u určité kasty obchodníků. 

Staří Féničané zase vymysleli jakési dopravní pojištění lodí i nákladů - první pojišťovny 

a pojišťovací smlouvy. Nejstarší dochovanou pojistnou smlouvou je námořní pojistka 

vydaná notářem v Pise roku 1385. První řádná poţární pojišťovna vznikla v Hamburku 

roku 1676 jako Generální poţární pokladna. (14) 
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Největší pojišťovací systém LLOYDS vznikl v roce 1687 z kavárny pana 

Edvarda Lloyda, kde se scházeli kupci, makléři a námořníci. Na základě těchto 

informací vybudoval pan Lloyd největší informační centrum o pohybu lidí, zboţí, o 

haváriích a jejich pojišťování. Tak vznikla největší pojišťovací "burza" na světě. 

 

5.2 Historie u nás 

 

V roce 1827 vznikla první Česká pojišťovna. Pojišťovnictví se brzy stalo 

významnou součástí vývoje českého finančního sektoru a výrazně přispívalo k 

prohlubování hospodářské síly a stability státu. Vţdy podporovalo rozvoj českého 

podnikání, ale i kultury a dalších oblastí. Asociaci a její členy zavazuje dané výročí 

zejména ve vztahu k budoucnosti. Nyní jde totiţ znovu o to, o co šlo například ve 

dvacátých letech 19. století, zajistit další rozvoj českého pojišťovnictví v trţních 

podmínkách a navázat přitom na jeho nejlepší tradice. (14) 

 

Prvopočátky pojišťovnictví u nás: 

Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky je doloţena od konce 17. 

století. Roku 1699 podal Jan Kryštof Bořek originální návrh na zavedení povinného 

poţárního pojištění budov v Čechách. V kaţdém městě měl být zaloţen protipoţární 

fond vytvářený příspěvky občanů.  

K realizaci však nedošlo. V roce 1777 byla zřízena pojišťovna proti škodám z ohně 

na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku, která však neměla dlouhého trvání. Po 

roce 1822 zahájily činnost na českém území dvě "zahraniční" pojišťovny se sídlem ve 

Vídni a Terstu. (14) 

 

 

 



27 
 

6. Smysl práce ve finančnictví  

 

6.1 Začlenění finančního sektoru ve společnosti 

 

Na úvod této ankety uvedu následující článek, který byl převzat ze zdrojů ministerstva 

financí. (40) 

 

Průměrné mzdy v ČR: Finančnictví bezkonkurenčně nejlákavější: 

Rozdíly mezi mzdami v České republice jsou enormní – jak mezi regiony, tak 

mezi odvětvími. Nejlépe si stabilně vedou zaměstnanci v sektoru finančnictví a 

pojišťovnictví, v průměru si vydělají téměř 50 tisíc měsíčně. 

Analýza vývoje příjmů a výdajů českých domácností Ministerstva práce a 

sociálních věcí České republiky přinesla řadu zajímavých informací o mzdách 

v tuzemské ekonomice. V prvním pololetí 2010 činil průměrný plat 23.135 Kč měsíčně. 

Zdaleka se však nejednalo o střední hodnotu příjmů domácností, neboť tuto mzdu 

nedosahuje 66,8 % pracujících. Nejčastěji se hrubé platy v ČR pohybují mezi 18 aţ 20 

tisíci Kč. (24) 

 

Průzkum dokládá i další hojně diskutovaný fakt, a sice ţe ve veřejném sektoru 

jsou výdělky vyšší neţ v sektoru soukromém. Průměrná mzda 23.482 Kč ve veřejné 

správě překonává 23.055 Kč v soukromém sektoru. Platy v České republice zejména 

vlivem hospodářského zpomalení rostly v prvním pololetí letošního roku velmi pomalu, 

zaznamenaly dokonce druhý nejpomalejší růst za 10 let. Zaměstnanci dostali přidáno 

v průměru 520 Kč měsíčně, coţ je ve srovnání s rokem 2008, kdy činil růst mezd 1.381 

Kč, velký rozdíl. (24) 
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Meziodvětvové rozdíly ve mzdách jsou také velmi výrazné. Nejvyšší platy 

pobírají zaměstnanci ve firmách ve finančnictví a pojišťovnictví (v průměru 48.575 Kč), 

informatici a zaměstnanci firem zabývající se komunikačními technologiemi (průměr 

42.378 Kč) a v energetice a vzduchotechnice (průměr 38.589 Kč). 

Naopak nejniţší platy jsou v administrativě a podpůrných výrobních činnostech 

(15.844 Kč), ale hlavně v ubytování, stravování a pohostinství (12.429 Kč).  

 

Průměrná měsíční mzda podle odvětví (1. pololetí 2010): 

 

Finančnictví a pojišťovnictví       48 575 Kč 

Informační a komunikační činnosti      42 378 Kč 

Výroba a rozvod energií a klimatizací vzduchu    38 589 Kč 

Profesní, vědecké a technické činnosti     29 247 Kč 

Těţba a dobývání        28 118 Kč 

Veřejná správa a ochrana, povinné SZ     26 359 Kč 

Zdravotní a sociální péče       23 710 Kč 

Doprava a skladování        22 448 Kč 

Zpracovatelský průmysl       22 239 Kč 

Činnosti v oblasti nemovitostí      22 180 Kč 

Vzdělání         22 056 Kč 

Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami,    

odpady a sanacemi        22 002 Kč 

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údrţba motorových vozidel  21 179 Kč 
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Stavebnictví         20 829 Kč 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti     19 196 Kč 

Ostatní činnosti        17 716 Kč 

Zemědělství, lesnictví a rybářství      17 063 Kč 

Administrativní a podpůrné činnosti      15 844 Kč 

Ubytování, stravování a pohostinství      12 429 Kč 

(24) 

 

Z tohoto přehledu je vidět, ţe finanční branţe je bezkonkurenčně nejlépe 

placeným odvětvím. Stojíme tedy před otázkou proč drtivá většina lidí, ač mají moţnost 

(poţadavky na tuto pozici je ve většině případů pouze maturitní vysvědčení a loajálnost 

k dané firmě), se neodváţí tuto práci začít dělat, případně do pár měsíců skončí, nebo 

v horším případě o ní nechce ani slyšet. (40) 

K pochopení, proč k tomuto „paradoxu“ dochází je zapotřebí si ujasnit některé 

náleţitosti. Finanční oblast zahrnuje veškerou práci v pojišťovnách, bankách a 

nezávislých společnostech, které spolupracují s určitými druhy těchto pojišťoven a bank 

a jsou buďto „závislé“ na jednom subjektu (jedné bance či pojišťovně), pro kterého 

spolupracují nebo „nezávislé“ např. zmiňovaná společnost DataLife. Nejvyšších příjmů 

ale dosahují makléři pojišťoven a nezávislých společností, pokud nepočítáme ředitele a 

vysoce postavené manaţery, kterých je velice málo. (40) 

Při zkoumání příčin, které tuto záleţitost mohou způsobovat, jsem vycházel 

z vlastních zkušeností a vytvořil pár základních otázek, které jsem poloţil 40 

respondentům. Někteří byli bývalí makléři, nebo měli nějaké zkušenosti s touto prací, 

ale většina v této oblasti nepracovala a nemá s ní zkušenosti.  

Na základě výsledků jsem vytvořil s jedním spolupracovníkem vlastní návrh na 

zvýšení úspěšnosti výběrových řízení. Také se snahou zvýšit průměrnou dobu působení 

nových spolupracovníků ve firmě. (40) 
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6.2 Analýza názorů občanů 

 

Bylo osloveno 40 respondentů, kteří se mohli jakkoliv vyjádřit. Podle jejich názorů byly 

vytvořeny otázky. (40) 

Mezi otázky a varianty patří tyto: 

1, Přijde Vám práce makléře zajímavá? 

- ano - 8 

- ne - 32 

 

(Graf č. 2) Analýza názoru zajímavosti práce (40) 

2, Z jakého důvodu Vás odrazuje práce makléře? 

- aktivní oslovování potenciálních klientů přes mobilní telefon - 14 

- získávání vlastních kontaktů na klienty - 26 

 

(Graf č. 3) Analýza názoru odrazujících důvodů (40) 



31 
 

3, Kdyby Vám překážku, která Vás od této práce odrazuje, zajistila firma, budete 

ochoten tuto práci dělat?  

- ano - 30 

- ne - 10 

 

(Graf č. 4) Analýza názoru ochoty spolupráce (40) 

 

6.3 Vlastní návrh 

 

V momentálním firemním přístupu musí makléř zajišťovat hned několik činností: 

1, aktivní získávání kontaktů 

2, telefonický kontakt zaměřený na domluvení schůzky 

3, znalost finančního trhu a schopnost správně prezentovat jeho fungování klientovi 

 

Ve většině případů však firmy od makléře vyţadují posledně uvedenou 

makléřskou činnost, přičemţ prvním dvěma činnostem není přikládána dostatečná 

důleţitost, přesto ţe jsou nezbytné pro úspěšné fungování makléře. V tomto případě 

dochází k podceňování důleţitosti prvních dvou zmíněných činností a naopak 

očekávání, ţe tyto činnosti bude makléř bez problému ovládat. (40) 
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Kvůli tomuto přístupu odchází nejvíce makléřů. Pokud zmíním jen ty makléře, 

kteří splňují poslední zmíněnou činnost, tak v praxi 50 % z nich není schopno si zajistit 

dostatečný počet potenciálních klientů. Dalších 45 % nezvládá aktivní kontaktování 

potencionálních klientů po telefonu. Ve výsledku tedy zůstane pouze zhruba 5% 

makléřů, kteří zvládají všechny činnosti. 

Dosavadní firemní systém tedy přijme pouze ty makléře, kteří alespoň průměrně 

zvládnou všechny tři činnosti, neţ makléře, kteří umí „pouze“ výborně činnost poslední, 

přestoţe pouze tato činnost (aktivní prodej) tvoří kapitálovou hodnotu firmy. 

Snaţil jsem se navrhnout optimální řešení v zaběhnutém systému, který funguje 

v jiných firmách, kde se kaţdou činností zabývá konkrétní specializované oddělení. 

Tento systém umoţní makléři zaměřit se pouze na analýzu finančního trhu a jeho 

následnou prezentaci klientovi. Zbývající práce spadá pod speciální oddělení zaměřené 

pouze na získávání kontaktů a zprostředkování osobní konzultace. (40) 

 

Ukázka logického rozložení spolupráce: 

 

 

(Obr. č. 5) Logistické rozloţení spolupráce (40) 

Tým callcentra a vedení firmy spolu vzájemně komunikují. Callcentrum 

průběţně provádí statistiky úspěšnosti za určité období a zasílá je vedení firmy. 
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Popis práce jednotlivých spolupracovníků: 

 

Supervizor: 

- Obstarává databázi kontaktů. 

- Vytváří statistiky (ty posílá na vedení firmy).  

- Nabírá nové operátory (kontroluje práci těch dosavadních). 

- Má kompetence ukončovat operátorům pracovní poměry.  

 

Supervizor je nejdůleţitější pracovník v callcentru. Často úzce spolupracuje s týmovým 

vedoucím. (40) 

 

Operátor: 

- Pomocí předem vytvořeného konceptu volá potencionálním klientům se snahou 

domluvit makléři schůzku. 

- V případě problému či stíţností komunikuje se supervizorem. 

 

Týmový vedoucí (vedoucí makléř): 

- Komunikuje s callcentrem a supervizorem. 

- Přivádí do firmy další makléře. 

- Má kompetence ukončovat pracovní poměr makléřům spadajících pod jeho tým. 

 

Týmový vedoucí můţe fungovat stejně, jako ostatní makléři, kteří v jeho týmu pracují. 

Tzn., můţe vyuţívat sluţeb callcentra a uzavírat smlouvy. (40) 
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Makléř: 

- Uzavírá smlouvy. 

- Komunikuje s operátory (zadává do systému, kdy má volno, pro případné 

schůzky). 

- Ve výjimečných případech s povolením týmového vedoucího můţe 

komunikovat se supervizorem. 

 

Makléř a týmový vedoucí se řídí mandátní smlouvou a kariérním řádem, jak je to 

popsáno v kapitole 3 a příloze II. (40) 

 

Odměňování: 

 

Odměňovací způsob je tvořen procentuálně z uzavřených smluv. Tento způsob 

je rozdílný od jiných finančních společností fungujících na českém trhu, které odměny 

operátorů tvoří fixně (např. 50Kč za domluvení jedné schůzky).  

Fixní způsob je v tomto případě nevhodný, protoţe operátoři mají “vidinu” 

navolat co nejvíce schůzek za kaţdou cenu ve snaze vydělat si co nejvíce a úspěch 

makléře je nezajímá. Tím dochází k tomu, ţe makléř má sice spoustu domluvených 

schůzek, ale některé z toho se ani neuskuteční, protoţe jsou chybně (narychlo za kaţdou 

cenu) domluveny. Makléř tedy vynakládá mnohdy zbytečně vlastních finančních 

prostředků, ale operátor za to dostane vţdy stejně zaplaceno. 

Tento způsob funguje, tedy na procentuálním vyplácení odměn operátorům. 

Tzn., ţe 30% z provize, kterou makléř za smlouvu dostane, se rozdělí callcentru, které z 

něj vyplatí supervizora (10%) a operátora (20%). (40) 
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Příklad: 

Operátor domluví makléři schůzku, která dopadne uzavřením investičního 

ţivotního pojištění, kde si klient měsíčně spoří 1000 Kč na dobu 25let. Makléř podle 

aktuální pozice dostane za smlouvu provizi např. 5000 Kč. Z 5000Kč dostane 

vyplaceno 3500Kč a zbylých 1500 Kč náleţí callcentru, které vyplatí supervizorovi 500 

Kč a operátorovi 1000 Kč. (40) 

 

Ukázka telefonního hovoru operátora: 

 

- Dobrý den, u telefonu Petr Novotný společnost DataLife mluvím s panem Markem 

Kvapilem? 

- (ANO) 

- Výborně ještě jednou Vás zdravím, pane Kvapil, byl jste vybrán pro mimořádnou a 

časově omezenou nabídku programu, v rámci něhoţ Vám můţeme podstatně zvýšit 

výnosy na Vašem účtu. Předpokládám, ţe běţný účet vyuţíváte, je to tak? 

- (ANO) 

- Děkuji. Společnost DataLife se zabývá investicemi a spolupracujeme s bankami a 

pojišťovnami působícími na českém trhu, takţe nezáleţí na tom, v jaké konkrétní 

bance účet máte. 

- Určitě Vás také potěší, ţe vzhledem k tomu, ţe jde o mimořádnou nabídku, Vám 

celý program náš specialista navrhne a připraví zdarma. Nebude Vás to stát ani 

korunu a bude jen na Vás, jestli se jej rozhodnete vyuţít. 

- Zaujala Vás tato moţnost? 

- (ANO) 
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- To rád slyším, v tom případě stačí pouze domluvit nezávaznou schůzku s naším 

specialistou, který Vám poskytne veškeré informace, popřípadě Vám můţe 

připravit i finanční plán. 

- Takţe se zeptám, mám tu moţnost domluvit schůzku na toto úterý 7.června v 

18hodin, nebo na tento čtvrtek 9.června v 19 hodin, co Vám lépe vyhovuje? 

- (7.června v 18 hodin) 

- Dobře a Vaši adresu prosím?  

- (Brno, Brechtova 7) 

- Tak tedy 7. června v 18 hodin v Brně na Brechtovu 7 k Vám pošleme kolegu. 

Děkuji za Vás čas a věřím, ţe budete spokojen. 

- Prosím, nashledanou. (40) 

 

Shrnutí: 

 

V tomto pracovním odvětví je velmi vysoká fluktuace lidí (spousta výběrových 

řízení a mnoho spolupracovníků, kteří přicházejí a odcházejí z a do firmy). Tento 

systém je vytvořen pro většinu z výše zmíněných 95% lidí, kteří nezvládnou 

(krátkodobě nebo dlouhodobě) vykonávat všechny tři činnosti. Můţe být tedy klíčem 

k úspěchu a nástrojem, jak tyto spolupracovníky udrţet s aktivní působností ve firmě. 

Momentálně tento systém vyuţívá jeden supervizor, jeden operátor a dva 

makléři. Jelikoţ je to nový systém (spuštění začátkem roku 2011), který není 

jednoduchý na fungování, je zapotřebí dodrţovat rovnováhu mezi schůzkami a 

kontakty.  

Věřím, ţe postupem času se připojí celé brněnské obchodní zastoupení a moţná i 

další obchodní zastoupení v jiných krajích. (40) 
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7. Investice 

 

7.1 Co je to investování? 

Investicí se rozumí vloţení určité peněţní sumy, která je určena minimálním 

vkladem do jednoho nebo více podílových fondů, které se vzájemně liší investičními 

cíly, rozloţením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos.(29) 

 

Existují v zásadě dvě základní formy investování: 

(platí pro kapitálový trh ve fiktivní formě) 

- Akcie. 

- Obligace neboli dluhopisy.  

 

Akcie: 

 

Definice: 

Akcie jsou cenné papíry, které potvrzují podíl drţený ve společnosti. Základními 

právy akcionářů jsou účast na zisku společnosti a právo hlasovat na valné hromadě 

akcionářů (výjimka: preferenční akcie). 

 

Výnos: 

Výnos z investic do akciového kapitálu je sloţen z výplaty dividend a cenových 

zisků nebo ztrát a nelze ho s jistotou předvídat. Dividenda znamená rozdělení výnosů na 

akcionáře podle rozhodnutí valné hromady akcionářů. Výše dividendy je vyjádřena buď 

v absolutní výši na akcii, nebo jako procento nominální hodnoty akcie. Výnos získaný 

z dividend ve vztahu k trţní ceně akcií se nazývá dividendový výnos. Obecně je značně 
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niţší, neţ dividenda uvedená jako procento nominální hodnoty, jelikoţ trţní cena akcií 

je obvykle nad jejich nominální hodnotou.(6) 

 

Obchodování s akciemi: 

Z hlediska rozsahu práv spojených s vlastnictvím akcie rozlišuje obchodní 

zákoník následující druhy akcií: kmenové akcie, které jsou cenným papírem, s nímţ 

jsou spojena veškerá práva akcionáře jako společníka akciové společnosti a prioritní 

akcie, s nimiţ jsou spojena práva přednostní týkající se dividendy nebo podílu na 

likvidačním zůstatku. 

 

Získávání základního kapitálu upisováním akcií je spojeno s rozhodováním mezi 

soukromou a veřejnou emisí: 

 

Soukromá emise: 

Představuje přímý prodej akcií předem vymezenému počtu právnických nebo 

fyzických osob. Tento způsob získávání základního kapitálu je typický pro akciové 

společnosti s nízkým počtem akcionářů. Na organizovaných veřejných trzích nejsou 

akcie těchto společností obchodovatelné. 

 

Veřejná emise akcií: 

je spojena s veřejnou nabídkou neomezenému okruhu předem neurčených osob  

s cílem získat tak poţadovaný objem kapitálu prostřednictvím primárního trhu cenných 

papírů. (5) 

 

Obligace: 

Definice: 

Dluhopisy (závazkové listy, obligace) jsou cenné papíry, které zavazují emitenta 

(dluţníka) zaplatit drţiteli dluhopisu (věřiteli, kupujícímu) úroky z vloţeného kapitálu a 

vyplatit mu jistinu v souladu s podmínkami dluhopisu. 
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Návratnost:  

Výnosy z dluhopisů tvoří úroky z kapitálu a rozdíl mezi kupní cenou a cenou 

dosaţenou při prodeji / zpětném odkupu dluhopisu. 

Výnos je tedy moţné stanovit předem, pokud je dluhopis drţen aţ do splatnosti. 

U proměnlivé úrokové míry není moţné stanovit návratnost předem. Pro porovnání: 

roční výnosy (vycházející z předpokladu jednorázového splacení) se počítají podle 

mezinárodních standardů.  

Výnosy z dluhopisů, které podstatně překračují obvyklé úrovně, by vţdy měly 

vyvolat pochybnosti a otázky, přičemţ moţným důvodem můţe být zvýšené úvěrové 

riziko. Cenu dosaţenou při prodeji dluhopisu před jeho zpětným odkupem (trţní cena) 

není moţné znát předem. (9) 

Obchodování s dluhopisy: 

S dluhopisy se obchoduje na burze anebo na mimoburzovních trzích. V případě 

dluhopisů, které jsou rovněţ obchodovány na trhu s cennými papíry, se mohou ceny 

vytvářené na burze podstatně lišit od cen uvedených v cenových nabídkách mimo trh. 

Dluhopisy v ČR: 

V České republice jsou státní dluhopisy vyuţívané, jako jedna z častých forem 

získání přísunu peněţních prostředků do státního rozpočtu od fyzických a právnických 

osob, nejčastěji prostých občanů. Státní dluhopisy často bývají se splatností do 5 let a 

úrokovou sazbou do 4%. Druhá varianta bývá plošné zvýšení DPH (daň z přidané 

hodnoty).(9) 

Diverzifikace rizika investování: 

Všeobecně se dá říci, ţe čím větší potencionální výnos investic, tím větší riziko. 

Z tohoto důvodu je v investicích často vyuţívána diverzifikace rizik (rozloţení 

investic). Kdyţ budu investovat do akcií nějaké společnosti, tak nevloţím veškerý 
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investovaný kapitál do akcií jedné společnosti, ale např. do tří. Tím docílím toho, ţe 

pokud jedna společnost zkrachuje, tak ztratím „pouze“ 1/3 vloţeného kapitálu. (40) 

Koeficient Q Podle Jamese Tobina – ukazatel hodnot akcií: 

James Tobin z Yaleovy univerzity, nositel Nobelovy ceny za ekonomii navrhl Q 

koeficient. Je to experiment, který potvrzuje, ţe kombinovaná trţní hodnota všech 

společností na akciovém trhu by měly odpovídat jejich nákladům na náhradu. Q poměr 

se vypočítá jako trţní hodnoty společnosti, dělená reprodukční hodnotou aktiv firmy. 

Koeficient Q =  

Například nízká hodnota Q (mezi 0 a 1) znamená, ţe náklady na nahrazení 

podnikových aktiv jsou větší, neţ hodnota jejích akcií. Z toho vyplývá, ţe jsou 

podhodnocené akcie.  Naopak vysoká hodnota Q (větší neţ 1) znamená, ţe akcie firmy 

jsou vyšší, neţ reprodukční náklady svých aktiv, coţ znamená, ţe akcie jsou 

nadhodnocené. (25)  

 

(Graf č. 5) Vývoj amerických akcií podle poměru Q (35) 
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7.2 Ukazatele fondů a jejich definice 

 

Total Expense Ratio (TER): 

 

Total Expense Ratio (TER), udává výdaje portfolia nebo zpravidla podílového 

fondu během uplynulého účetního roku.  

Ukazatel se udává v procentech majetku. Do výdajů měřeným pomocí TER 

patří především manaţerský poplatek, poplatek za správu cenných papírů, poplatky za 

poradce, náklady na audit a auditorskou zprávu, komisionářské a licenční náklady. 

 

Čím nižší je hodnota TER, tím méně poplatků jde k tíţi fondu a tím méně se 

sniţuje jeho výkonnost. Hodnota TER závisí na typu fondu a jeho velikosti, jeho 

obhospodařovateli a mnoha dalších faktorech. Nejniţší Expense Ratio mívají velké 

dluhopisové a indexové fondy. Nejvyšší hodnotu nacházíme u aktivně spravovaných 

fondů a mezinárodních fondů investujících do rozvíjejících se trhů. (28) 

 

TANK: 

TANK je další ukazatel nákladovosti, pouţitelný v podstatě pro jakýkoliv 

investiční produkt. Procentem vyjadřuje, jak drahý je určitý (spořící) investiční 

produkt. Tabulka TANK je "ceník" finančních produktů. Poplatky mohou významně 

sniţovat výkonnost finančních programů, nelze však vybírat jen podle nich. Pokud ale 

můţete koupit stejnou sluţbu levněji (např. v rámci jedné instituce), je lépe volit tu 

levnější variantu. (30) 

Smyslem TANK je ochrana klienta, pomoc finančním poradcům a investorům 

při výběru těch správných alternativ. Pokud se tento nebo podobný ukazatel stane 

informací, kterou kaţdý klient povinně obdrţí při uzavření smlouvy, zabrání se prodeji 

nepatřičně předraţených produktů. 
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TANK je poměr všech předpokládaných zaplacených poplatků vůči 

předpokládané budoucí hodnotě investice. TANK 30% znamená to, ţe pokud se 

klientových 400 000,- zhodnotí na 1 mil Kč, 300 000,- si nechá finanční instituce a na 

klienta zbude 700 000,-Slabinou TANK je, ţe vychází z minulosti a neumí předpovídat 

budoucnost. Kvalita produktů i ceny za poskytované sluţby (TER) se v budoucnu 

mohou měnit. Proto je dobré pohlédnout také na ukazatel PER, který obsahuje spíše 

neměnné, konstantní poplatky. (30) 

TANK = (všechny poplatky) / (budoucí hodnota ideální investice) 

Poplatky i budoucí hodnota vychází z typického případu pouţití produktu, který 

je přesně stanoven. Tím, ţe tento případ je definován pro všechny produkty jednotně, 

funguje tento typický případ a metodika TANK jako "metr" celkového zatíţení 

poplatky. Všemi poplatky se rozumí veškeré běţně placené poplatky na úrovni 

pojišťovny i fondu. Na úrovni fondu nebo portfolia nejsou zahrnuty pouze ty poplatky, 

které nespadají pod syntetický TER. Tyto poplatky však většinou tvoří zanedbatelnou 

část celkových nákladů. (34) 

„TANK určuje pouze pravděpodobnou cenu produktu, nikoliv jeho kvalitu“ 

 

„Tabulku srovnání investičních produktů jednotlivých institucí fungujících na 

českém trhu naleznete v příloze - IV“ 

 

PER (Product expense Ratio): 

Pro samotný produkt je třeba zavést ukazatel nákladnosti PER (Product Expense 

Ratio). Ten definujme jako součet poplatků (v případě investičního pojištění např. 

měsíční, počáteční jednotky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) očištěný o smluvně 

zaručené bonusy dělený celkem zaplaceným pojistným. 
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Příklad výpočtu PER pro investiční pojištění s parametry:  

 Měsíční poplatek 40 Kč.  

 Inkasní poplatek 10 Kč.  

 Počáteční jednotky 2 roky, sráţka 7%.  

 Rozdíl nákup-prodej 5%.  

 Bonus 0,5% z pojistného, 20 Kč měsíčně.  

Ukazatel nákladnosti PER vypočteme pro smlouvu s dobou trvání 30 let a měsíčním 

pojistným 1 000 Kč:  

Celkové náklady = (40+10-20)*30*12+(5%-0,5%)*1000*12*30+0,95*1000*12*(1-(1-

7%)^30)+ 0,95*1000*12*(1-(1-7%)^29) = 47 118 Kč.  

Ukazatel nákladnosti PER = 47 118 / 360 000 = 13,1%. (32) 

Interpretace: „ze zaplaceného pojistného je pouţito 13,1% na náklady“. PER je 

snadno kontrolovatelný, výše uvedený výpočet se vešel do několika řádků a měl by ho 

být schopen provést kaţdý dobrý pojišťovací zprostředkovatel. PER lze vypočítat 

přesně pro všechny produkty, které zveřejňují sazebník. Ukazatel PER je obsaţen v 

cenovém listu pojištění osob (www. ProduktoveListy.cz) a je aplikovatelný na 

investiční nebo univerzální ţivotní pojištění.  

Ukazatel PER závisí na výši zvoleného pojistného/investic (fixní poplatky) a na 

době trvání smlouvy (poplatky mohou záviset na pojistné době). Změna hodnoty 

ukazatele zavedením diskontu není důleţitá, protoţe v naprosté většině nemění pořadí 

produktů a nevyvaţuje tak největší zápor diskontování. 

Kombinace TER a PER: 

Jsou dva ukazatele - jeden hodnotí nákladnost fondu (TER) a druhý nákladnost 

produktu (PER), ve kterém je fond obsaţen. Nákladově výhodný produkt by měl být v 

obou ukazatelích co nejniţší. Zároveň by tyto ukazatele měly být ze strany poradce 

posuzovány v kontextu dalších údajů: (32) 
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TER (total expense ratio) posoudit společně s:  

 Aktuální hodnota versus minulé hodnoty (předpokládaný trend). 

 Maximální povolený management fee statutem fondu (jaká je aktuální hodnota 

vzhledem k maximu).  

 Historický výnos v porovnání s benchmarkem fondu (jak úspěšný je portfolio 

manaţer).  

 Rozdíl mezi TER různých fondů v rámci jednoho produktu.   

 

PER (produkt expense ratio) posoudit společně s:  

 Jaké hodnoty jsou garantovány po celou dobu.  

 Jaké jsou poplatkové stropy.  

 Jaká je struktura typu poplatků. 

 Jaký efekt bude mít zaplacení mimořádného pojistného nebo změny během 

trvání smlouvy.  

 Jaké jsou poplatky za mimořádné úkony.  

 Jaké je poţadováno minimální pojistné krytí a za jakou cenu.  

 Slevy na jiné produkty vzhledem k uzavření tohoto produktu.  

 

Z výše uvedeného je vidět, ţe jeden univerzální ukazatel nemůţe poskytnout 

dostatek informací. Rozdělení na dva ukazatele s komentářem umoţňuje přesněji popsat 

nákladovost produktu. Teoreticky však není problém oba ukazatele zkombinovat a 

vypočítat jedno číslo pro celý produkt a fond. (32) 
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Kombinace PER a TER: 

Ukazatele nestačí pouze sečíst, procenta mají různý základ: TER je poměr vůči 

aktivům, PER vůči zaplacenému pojistnému/investicím.  

 

PER+ = PER + (1-PER) / 2 * pojistná doba * TER 

Zjednodušeným výpočtem jsme TER vyjádřili jako procento z celkem 

zaplaceného pojistného/investic a poté je jiţ moţné sečíst s PER. Výsledek říká, kolik 

tvoří celkové náklady ve vztahu k zaplacenému pojistnému/investicím.  

Pro náš předchozí příklad (PER = 13,1%) zvolme TER např. 1,8%. Potom PER+ = 

13,1% + (1-13,1%) / 2 * 30 * 1,8% = 36,6% (32) 

Pro výpočet PER jsou data (poplatky) u naprosté většiny produktů k dispozici. 

Horší situace nastává u TER. Zákon nenařizuje pojišťovnám zveřejňovat TER pro fondy 

investičního pojištění a tak nejsou k dispozici. Neţ nastane změna v zákoně, je moţné 

postupovat následovně: vyţadovat po pojišťovnách dobrovolné zveřejňování 

syntetického TER. Produkty, kde tato informace nebude, povaţujeme za poplatkově 

méně průhledné a upřednostňujeme ty, které TER zveřejňují. 

Jiţ dnes můţeme takové pojišťovny na trhu objevit. Pokud pojišťovna neúčtuje 

vlastní poplatek za správu a pouze vybrané pojistné investuje do konkrétních fondů (tj. 

fond IŢP a podkladový fond dosahuje stejného výnosu), je moţné ztotoţnit TER fondu 

investičního pojištění s TER podkladových fondů. V tomto případě stačí, pokud 

pojišťovna přesně uvede, do kterého fondu je pojistné investováno (pokud se jedná o 

kombinaci fondů, je třeba znát poměr investovaných aktiv). (32) 
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7.3 Hodnocení finančního trhu v ČR 

V České republice existuje od roku 2003 systém hodnocení finančního trhu 

hodnotící kvalitu jednotlivých produktů pod názvem „Zlatá koruna“.  

 

Zlatá koruna: 

Zlatá koruna je soutěţ, v níţ se od roku 2003 hodnotí finanční produkty na 

českém trhu. Produkty jsou rozděleny do 15 kategorií a zahrnují veškerou nabídku od 

bankovních produktů aţ po leasing. Ve Zlaté koruně se hodnotí veškeré produkty z 

oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a ostatních finančních sluţeb, které jsou určeny tzv. 

retailovým zákazníkům (fyzické osoby).  

Od roku 2004 bylo hodnocení rozšířeno o produkty pro malé a střední 

podnikatele, kteří představují významný segment na finančním trhu. Od roku 2007 jsou 

vyhlašovány nad rámec základních 15 produktových kategorií dvě hlavní ceny  - 

Novinka roku a Cena veřejnosti. Od roku 2008 je jako hlavní cena vyhlašována také 

Cena podnikatelů pro nejlepší finanční produkty pro malé a střední podniky. (8) 

O Novince roku hlasují členové odborné poroty - Finanční akademie. 

Nominovány mohou být pouze produkty, jeţ byly uvedeny na český trh v průběhu 

posledního roku. Cílem je ocenit nové inovativní produkty, které výrazně přispívají k 

rozvoji českého finančního trhu. Kompletní výsledky Zlaté koruny jsou zpravidla 

vyhlašovány v květnu či červnu daného roku.  

Nejlépe hodnocené produkty v kaţdé kategorii, které na základě obdrţeného 

počtu bodů od hodnotitelů obsadí první, druhé a třetí místo, získávají ocenění v podobě 

Zlaté, Stříbrné a Bronzové koruny. (8) 
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Pro tento rok 2011 ještě nebyly vybrány produkty z finančního portfolia. Poslední 

hodnocení za rok 2010 obsadily zlaté, stříbrné a bronzové pozice tyto produkty: 

1. FLEXI ţivotní pojištění – Pojišťovna České spořitelny, a.s, Vienna Insurance 

Group. 

2. PERSPEKTIVA 7BN – Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group. 

3. BeneFIT – Generali Pojišťovna a.s. (17) 

 

8. Historie světových krizí 

8.1 Hospodářská krize v roce 1929 

 

Pohled do historie: jak začala velká hospodářská krize v roce 1929: 

Velkou hospodářskou krizi v roce 1929 odstartoval krach na newyorské burze. 

Postupně se z USA šířila po celém světě.  

 

(Obr. č. 6) Burzovní spekulant se po ztrátě všech peněz na burze snaţí prodat své auto. 

(33) 
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Finanční krize, slova, které jsme poslední dobou mohli slyšet poměrně často. Co se 

vlastně ve třicátých letech minulého století stalo?  

 

Ekonomika USA byla na vzestupu. Skončila první světová válka, evropské 

země byly silně zadluţeny u USA, které v té době byly nejsilnější průmyslovou a 

finanční velmocí. Ekonomika ve Spojených státech vzhledem k tomu, ţe je válka tolik 

nezasáhla, postupně rostla a země tak proţívala období velkého ekonomického 

rozmachu. Zásoby podniků byly nadměrné. Zboţí bylo dostupné většině a trh se 

přesytil. 

Hodnota akcií v USA aţ do roku 1927 stále rostla, ve stejném roce však podniky 

měly velké mnoţství zásob a začínalo docházet ke sniţování tempa spotřeby. Růst akcií 

pokračoval aţ do roku 1929, kdy jejich ceny dosáhly svého maxima. V letech 1927 aţ 

1929  celkové jmění investičních společností vzrostlo aţ desetkrát. V roce 1929 však jiţ 

začalo docházet  k postupnému poklesu výroby a růstu nezaměstnanosti. 

Černý podzim na newyorské burze. Den 3. září 1929 byl ještě ve znamení 

velkého růstu, na burze byl vytvořen nový rekord Dow Jonesova indexu. Avšak 4. září 

poprvé ceny zakolísaly a 5. září klesly. Mnozí finanční analytici varovali před pádem 

akcií s tím, ţe akcie jsou silně nadhodnoceny, nikdo je však neposlouchal. (33) 

Dow jonesův index: 

Dow Jones Industrial Average (DJIA), v Evropě téţ často označován jako Dow 

Jonesův index, je jedním z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém 

trhu. Jeho popularita je dána především dobou, po kterou je počítán. Je to jeden z 

nejstarších světových ukazatelů.  

Postupně se na burze střídaly propady s růsty, aţ přišel 20. říjen, kdy ceny 

mnoha akcií klesly na kritickou úroveň. Další den nastal zvýšený prodej akcií a burza se 

začala hroutit. Mohutný prodej akcií pokračoval ve čtvrtek 24. října, kdy během 30 

minut došlo k prodeji zhruba 1,6 milionu akcií. Celková finanční ztráta se jen za tento 

den vyšplhala aţ k 11,25 miliardě dolarů. 
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Nejtemnějším dnem v historii burzy se však stalo černé úterý 29. října 1929. 

Během tohoto dne došlo k zobchodování více neţ 16 milionů akcií a hlavní index klesl 

o plných třináct procentních bodů. Celkovou finanční ztrátu experti odhadují na 15 

miliard dolarů. 

Během října došlo na newyorské burze k poklesu hodnoty akcií v průměru o 37 

procent. Hrozivé následky měl krach i pro mnohé banky, které velké mnoţství peněz od 

vkladatelů investovaly do akcií a netvořily ţádné rezervy pro případný pokles kurzů 

cenných papírů. Vzhledem k tomu, ţe vykazovaly velké zisky, poskytovaly levné úvěry 

a nestaraly se o to, čím jim dluţníci ručí. Velkým problémem se později téţ ukázalo to, 

ţe banky půjčily značné jmění akciovým spekulantům. (33) 

 

Zlomová data krachu na newyorské burze: 

Černý čtvrtek 24. října 1929 - černý pátek 25. října 1929 - rekordní obchodování, k 

prodeji nabídnuto přes 12 milionů akcií, vypuknutí krize, následky krachu dospěly i do 

Evropy. 

 

Černé pondělí 28. října 1929 - černé úterý 29. října 1929 - nejtemnější den v 

obchodování, zobchodování více neţ 16 milionů akcií. 

 

Důsledky krachu na newyorské burze: 

Následkem krachu na newyorské burze, který odstartoval velkou hospodářskou 

krizi, byly krachy dalších amerických burz, které dále převzaly obchodování. Začaly 

krachovat podniky, nezaměstnanost rostla a produkce klesala. Počet nezaměstnaných se 

v USA od roku 1929 do roku 1933 zvýšil ze 1,6 na 12,8 milionu osob, nezaměstnanost 

tedy vzrostla aţ na 25 procent. 

Nespokojení lidé pořádali tzv. hladové pochody a prudce stoupala nedůvěra v politický 

a ekonomický systém. (33) 
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Mnozí drobní střadatelé propadali panice, začali vybírat z bank své uloţené peníze, coţ 

vedlo k jejich krachům. V USA v té době zaniklo devět tisíc bank. Pokles ceny akcií se 

nezastavil a pokračoval aţ do roku 1932. 

USA trvalo dlouhé čtyři roky, neţ se jim podařilo vybudovat strategii na 

zlepšení hospodářské situace. Byl vypracován a v průběhu let 1933-37 během vlády 

prezidenta Franklina D. Roosevelta zaveden hospodářský program New Deal. Jednalo 

se o soubor opatření a ekonomických i sociálních reforem zavedených v USA s cílem 

podpořit, ozdravit a zreformovat ekonomiku USA během velké hospodářské krize.  

Krize se postupně šířila i do dalších zemí, především těch, které byly na USA 

ekonomicky závislé. Postupně zaplavila celý svět. Světová průmyslová výroba klesla o 

38 procent, zahraniční obchod o 34 procent, nezaměstnaných bylo okolo 40 milionů. 

(33) 

V Evropě se krize nejdříve projevila v Německu a Rakousku, které byly závislé 

na americkém kapitálu. Došlo ke zhroucení velkého mnoţství německých i rakouských 

bank. Krize se postupně projevovala i v řadě dalších evropských zemí, například ve 

Velké Británii došlo k devalvaci libry. Začaly se hroutit i ostatní měnové systémy, 

navázané na libru, marku nebo americký dolar. Na Francii dolehla krize aţ koncem roku 

1931 především díky tomu, ţe nebyla tolik závislá na anglosaských trzích. 

Prudce stoupala nezaměstnanost, v roce 1932 bylo např. v Německu sedm 

milionů lidí bez práce, nezaměstnanost činila 30 procent. Ve Velké Británii byla 

nezaměstnanost nejvyšší téţ v roce 1932 (22 procent) a v Rakousku se v roce 1933 

vyšplhala aţ k 29 procentům. Krize se projevila i v zemědělství, kde prudce poklesly 

ceny zemědělských produktů, téţ v zahraničním obchodě. (33) 

Vzhledem k tomu, ţe došlo ke zhroucení hospodářství velké většiny zemí, 

kromě Sovětského svazu, panoval mezi lidmi názor, ţe kapitalismus je u konce, ţe 

krizi přivodil demokratický systém. Tento názor se velmi hodil fašistům, kteří se 

postupně dostávali k moci a slibovali nastolení nových pořádků. Lze konstatovat, ţe 

velká hospodářská krize je povaţována za jednu z hlavních příčin 2. světové války. 
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Krize se nejméně projevila v Sovětském svazu:  

Sovětský svaz byl jednou z mála zemí, které světová hospodářská krize 

nezasáhla jako ostatní země. Je to přičítáno především centrálně plánovanému řízení 

ekonomiky, likvidaci kapitalistického sektoru a násilné kolektivizaci v zemědělství. 

Také Československo bylo zasaženo hospodářskou krizí:  

Československo světová krize těţce postihla. Prudce klesala průmyslová výroba, 

v roce 1933 aţ na 60 procent proti roku 1929. Docházelo k hromadným bankrotům 

drobných podnikatelů. (33) 

Nezaměstnanost se rok od roku zvyšovala aţ na více neţ 17 procent v roce 1934. 

Lze srovnávat současnou krizi s krizí před 80 lety?  

Mezi oběma krizemi lze nalézt jak podobné rysy, tak i rozdíly. Krize ve třicátých 

letech měla původ vzniku v extrémním nadhodnocení akciových trhů, současná krize 

má prvopočátek na hypotečním trhu. Na pomoc současné krizi věnují instituce miliardy 

dolarů a sniţují úrokové sazby, v době počínající krize na začátku třicátých let Fed 

(federální rezervní systém) aplikoval restriktivní měnovou politiku a zvyšoval úrokové 

sazby. (33) 

 

8.2 Celosvětová hospodářská a ekonomická krize v roce 2008 

 

Hospodářská krize: 

Světová finanční krize 2008-09 začala v červenci roku 2007 se ztrátou důvěry 

amerických investorů v hodnotu hypoték. Následovalo vkládání peněz do finančních 

trhů ze strany institucí jako je Bank of England, Evropská Centrální Banka nebo 

americký Fed.  
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Ukazatel vnímaného úvěrového rizika v ekonomice stoupl právě v červenci 2007. Poté 

se začal uklidňovat, ale znovu vzrostl 10. října 2008, kdy dosáhl rekordních 4,65%.  

Krize se dále prohloubila, kdyţ začaly burzy po celém světě strmě padat dolů. 

Důsledkem byl krach mnoha finančních institucí, jejichţ zákazníci nebyli schopni 

splácet hypotéku a banky nedokázaly prodat jejich nemovitosti. Krachovaly banky, 

pojišťovny a subjekty nabízející hypotéky. V tu dobu se začala šířit celosvětová 

panika a z americké hypoteční krize se stala krize světová a hospodářská. (15) 

 

Jak se krize projevila v ČR – pohled: 

Češi přestali utrácet, tuzemští obchodníci registrovali pokles trţeb o 6,3% v 

listopadu minulého roku 2010. Největší pokles zaznamenali prodejci potravin a 

automobilů. Útraty domácností dobře ilustrují stav české ekonomiky. Počet 

nezaměstnaných rychle roste, nová pracovní místa naopak rychle ubývají, navíc lidé v 

obavách z recese více šetří. Obchodníkům se tedy bude dařit hůře, nejvíce to zatím 

pocítili ti, kteří prodávají zboţí dlouhodobé spotřeby. (13) 

Dobrou zprávou pro exportéry domácího zboţí však je oslabení koruny. Poslední 

půl rok byla naše měna dost nadhodnocená. Pokles koruny je způsoben zejména 

špatnými ekonomickými zprávami z poslední doby a nepříznivým vývojem v 

bankovním sektoru v zahraničí. Na druhou stranu takovýto kurz zdraţuje dováţené 

zboţí. 

Řešení celé situace by mělo spočívat v efektivní spolupráci vlády, odborníků i 

samotných postiţených podnikatelů. Dále by své chování měly přehodnotit komerční 

banky, které za loňský rok zvyšovaly úročení provozních úvěrů, ačkoli centrální banka 

třikrát sníţila úrokovou sazbu. I tak ekonomická krize bude mnohem hlubší, neţ se 

očekávalo. (13) 
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9. Investice versus zajištění 

Podle věku klienta a jeho potřeb jsou investice standardně rozděleny na tři 

strategie:  

- Konzervativní. 

- Balancovaná. 

- Dynamická (progresivní). 

 

Konzervativní strategie uţ podle názvu naznačuje minimální rizikovost investic a 

jistou garanci úročení vloţeného kapitálu. Tato hodnota se s časem mění, momentálně 

se pohybuje Mezi 2 – 2,5 %.  

Balancovaná strategie tvoří kompromis mezi těmito třemi strategiemi z hlediska 

moţností výnosu a rizikovostí.  

Dynamický (progresivní) způsob investic je nejvhodnější pro mladou generaci a 

střední (20 – 45 let). Vyznačuje se nejvyšší rizikovostí investic v krátkodobém 

horizontu (1rok), ale při investování pravidelné částky po dlouhou dobu (10let a více) 

můţe významně zhodnotit vloţené investice (cca 5 – 15 %). (40) 

 

 

Zajištění: 

 

Lidé očekávají, ţe peníze vkládané na účty v bankách mají „jisté“ a snadno pod 

kontrolou. Ano, opravdu lze na bankovních běţných účtech se „svými“ penězi snadno 

manipulovat, ale jistota není ani zde, vlastně ani nikde jinde. Kdyţ situaci přeţenu - 

budete si 30 let poctivě odkládat peníze do šuplíku na rodinný dům, na který si jednoho 

dne našetříte. Vezmete všechny peníze, půjdete si ho koupit a přejede Vás auto. Zkrátka 

jistota na světě neexistuje a je pouze menší, nebo větší riziko. Záleţí uţ pak na kaţdém 

klientovi, jak moc je ochoten riskovat ve prospěch moţnosti vyššího zhodnocení peněz, 

nebo raději peníze nechá „leţet“ na běţném účtu v bance a v tom horším případě doma. 

(40) 
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Závěr bakalářské práce 

Díky nabitým zkušenostem v oblasti procesního řízení, jsem byl schopen s pomocí 

kolegy Martina Koláře vytvořit model, který by měl v dlouhodobém horizontu zvýšit 

úspěšnost spolupracovníků. Nicméně je potřeba stále brát v úvahu některé skutečnosti a 

to, ţe lidé v České republice jsou spíše konzervativní z hlediska investování.  

Investice v historii u nás neměla příliš kladných ohlasů. Lidé nebyli tak znalí jako 

dnes a často se nechali nachytat na investování, u kterých bylo téměř nemoţné splnit 

očekávané, nebo „ideální“ budoucí výnosy investic. V jiných zemích Evropy lidé 

vkládají peníze převáţně do akcií a obligací, aţ třetí místo tvoří běţné účty v bankách. 

U nás je tomu tak, ţe většina lidí vkládá peníze do bank, následně pak do akcií a 

obligací. 

Věřím, ţe lidstvo se z obou světových krizí ponaučilo a získalo drahocenné 

zkušenosti, které bude moci vyuţít k efektivnímu rozloţení investic a sníţení rizikovosti 

na minimální hodnotu. Stále ale budeme závislí na zkušenostech a schopnostech 

investorů. Stejně tak je tedy zapotřebí, aby instituce, které „hýbou“ trhem (banky, 

pojišťovny, ministerstva) brali světové krize jako ponaučení a nedělali stejné chyby 

znovu.(40) 

 

Trend: 

 

Dle mého názoru trend investování v České republice bude postupně 

konvergovat k Evropskému standardu rozloţení investovaných peněţních prostředků. 

Uţ nyní mnoha lidem dochází trpělivost s „absurdními“ bankovními poplatky a 

vyuţívají běţný účet hlavně na inkasní platby a trvalé příkazy a zbytek peněţních 

prostředků investují jiným způsobem. (40) 
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Příloha - I 

 

Společnost DataLife spolupracuje s mnoha obchodními partnery např.: 

Aegon, Amcico, Axa, CP (Česká pojišťovna), ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna), 

ČSOB (Československá obchodní banka - pojišťovna), Generali, Hypoteční banka, ING 

(International Group),PČS (pojišťovna české spořitelny), Slavia, Uniqua. (40) 

 

O společnosti Aegon a.s: 

 

AEGON patří mezi největší světové společnosti v oblasti ţivotního pojištění, 

penzijního připojištění a investic. Pomáhá více jak 40 milionům zákazníkům ve 20 

zemích světa zabezpečit lepší budoucnost. Společnost s tímto jménem vznikla v roce 

1983 sloučením dvou Nizozemských pojišťovacích společností AGO a Ennia. Historie 

koncernu sahá mnohem hlouběji do poloviny devatenáctého století, kdy "předkové" 

společnosti AEGON nabízeli v Nizozemí takzvané pohřební fondy.  

 

Dnes je AEGON velkým mezinárodním poskytovatelem pojištění, zabezpečení 

na penzi a investiční společností. Podniká zejména na trzích v USA, Nizozemí, 

Spojeném království Velké Británie a jeho aktivita roste také na nových rychle se 

rozvíjejících trzích v Asii, Americe a ve střední a východní Evropě. 

AEGON spravuje aktiva generující výnosy v hodnotě 332 mld. EUR, zaměstnává po 

celém světě zhruba 28 tisíc lidí a poskytuje sluţby více jak 40 milionům zákazníkům ve 

více jak 20 zemích. (18) 

 

 

 

 



 
 

O společnosti Amcico: 

 

Amcico pojišťovna a.s. (MetLife Amcico) vznikla na podzim roku 1992 jako 

jedna z prvních univerzálních pojišťoven se stoprocentní zahraniční kapitálovou účastí v 

České republice, pod názvem PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 

Jejím zakladatelem byla společnost ALICO (American Life Insurance Company) a 

široké veřejnosti byla společnost na trhu představena pod značkou „AMCICO“. 

  

Přelomovým rokem v historii působení Amcico pojišťovny se stal rok 2002, kdy 

pojišťovna splnila zákonnou povinnost stanovenou novým zákonem o pojišťovnictví z 

roku 1999, oddělila část všeobecného pojištění a stala se tak výlučně ţivotní 

pojišťovnou. 

  

Pojišťovna MetLife Amcico začala hned od počátku svého působení na území 

České republiky budovat silnou distribuční síť profesionálních pojišťovacích 

zprostředkovatelů, kanceláří  a agentur. V současné době je na území republiky 19 

silných agenturních zastoupení a nejméně 15 kanceláří v dalších menších i větších 

městech. Pojišťovna zároveň spolupracuje s více neţ 15 velkými makléřskými 

společnostmi - pojišťovacími agenty. 

  

Pojišťovna MetLife Amcico nabízí široké portfolio jak kapitálového, 

rizikového, univerzálního a investičního ţivotního pojištění, tak variabilní produkty 

úrazového pojištění. Ke konci roku 2009 měla společnost více neţ 150 000 spokojených 

klientů. Pojistné smlouvy vydané Amcico pojišťovnou a.s. jsou přímými závazky 

pojišťovny v České republice. (19) 

 

 

 

 

 



 
 

O společnosti Generali: 

 

Počátky společnosti se datují na rok 1831, kdy byla zaloţena Assicurazioni 

Generali v Terstu, následně v roce 1832 byly otevřeny první pobočky ve Vídni, 

Budapešti a pobočka Assicurazioni Generali v Praze.  

 

Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, který je schopen 

nabídnout svým klientům v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění rozsáhlý servis a 

bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Díky husté síti zastoupení 

je široký pojistný program Generali snadno dostupný na celém území České republiky.  

 

Cílem Generali je vytvářet hodnotu pro akcionáře a zároveň dosahovat nejvyšší 

moţné spokojenosti svých klientů. Generali vlastní certifikát ISO 9001:2008. Generali 

je nadnárodní společnost a je třetí největší pojišťovnou na světě. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

O společnosti ING: 

ING Group vznikla v roce 1991 propojením bankovní skupiny Postbank Group a 

největší holandské pojišťovny Nationale-Nederlanden. Společné ambice a příbuzné 

kořeny obou institucí zapříčinily vznik společnosti pod názvem International 

Nederlanden Group. Brzy se však ve finančních kruzích rozšířilo označení ING. 

Společnost na to reagovala změnou statutárního názvu na ING Group. 

 

ING Group je kótována na burze v Amsterdamu. Je vlastníkem všech akcií ING 

Bank a ING Verzekering. Všechny činnosti v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a 

správy aktiv jsou včleněny do těchto dvou společností. Tato struktura je podmíněna 

nizozemským právním řádem, který vyţaduje oddělení bankovních a pojišťovacích 

aktivit. ING Verzekeringen. je jediným vlastníkem své dceřiné společnosti ING 

Continental Europe Holdings. se sídlem v Haagu, která je 100% vlastníkem akciových 

společností ve střední a východní Evropě - v České republice, na Slovensku, v 

Maďarsku, Polsku a Rumunsku. (22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O společnosti Pojišťovna České spořitelny (dále jen PČS): 

 

PČS působí na českém trhu od roku 1993. Nabízí produkty ţivotního pojištění 

v široké síti poboček České spořitelny i u renomovaných externích partnerů a předním 

poskytovatelem bankovního pojištění na českém trhu.  

V roce 2010 dosáhlo předepsané pojistné pojišťovny hodnoty 9,2 miliardy 

korun. Se svým základním kapitálem ve výši 1,9 miliardy korun je jednou z nejlépe 

kapitálově vybavených pojišťoven na českém pojistném trhu. Od roku 2008 patří do 

silné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. Strategickým partnerem je Česká 

spořitelna, která nabízí produkty PČS  na pobočkách banky. PSČ spolupracuje s 

renomovanou zajišťovnou Swiss Re, druhou největší zajišťovnou na světě. (23) 

 

Zajišťovna:  

právnická osoba, jejíţ činností je přebírání pojistných rizik postoupených 

pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území České republiky, která 

provozuje zajišťovací činnost podle tohoto zákona, nebo právnická osoba se sídlem v 

zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého 

sídla "Pojišťovna pojišťoven". Vychází ze zákona § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o 

pojišťovnictví. (36) 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha II – Mandátní smlouva DataLife 

 

Možnosti kariérního růstu: 

 

Budování kariéry poradce DataLife vychází z výkonnostně-postupového 

systému, který obsahuje celkem 8 pozic. Výše pozice poradce a tím i výše peněţní 

hodnoty bodu je závislá na vlastní produkci poradce a následně na produkci jeho týmu. 

Do vlastní i týmové produkce se započítávají body všech produktů, které tvoří nabídku 

DataLife. Splněním podmínek stanovených pro dosaţení pozice postupuje poradce na 

pozici vyšší. Změna pozice se provádí vţdy od začátku produkčního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro postup do vyšší pozice. 

Postup poradce na vyšší pozici musí být písemně potvrzen firmou a zároveň je poradce 

povinen absolvovat v nejbliţším termínu odborný seminář určený pro dosaţenou pozici. 

 

Vlastní produkce poradce se bodově načítá po celou dobu smluvního vztahu. 

Týmová produkce se načítá pouze v rámci hodnotícího období tzv. produkčního 

půlroku. Pod produkčním půlrokem se rozumí období od 1. ledna do 30. června a od 1. 

července do 31. prosince v kalendářním roce. (38) 

 

Příloha – III 

 

Přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká 

republika vázána: 

 

Aktualizováno ke dni 30. 3. 2011 



 
 

 I. Přehled zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou platnou dohodu o 

podpoře a vzájemné ochraně investic 

 II. Přehled podepsaných dohod, u nichţ nebyl dosud ukončen oběma smluvními 

stranami ratifikační proces 

 III. Přehled dohod, u nichţ se připravuje ukončení nebo, které jiţ byly ukončeny 

  

I. Přehled zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou platnou dohodu o 

podpoře a vzájemné ochraně investic: 

 

U zemí označených*) se připravuje změna. 

Smluvní partner Datum podpisu Datum vstupu v platnost Publikace ve sbírce 

Albánie *) 27. 6. 1994 7. 7. 1995 183/1995 

Argentina 27. 9. 1996 23. 7. 1988 297/1998 

Austrálie 30. 9. 1993 29. 6. 1994 162/1994 

Bahrajn 15. 10. 2007 11. 12. 2009 117/2009 

Belgie a Lucembursko 24. 4. 1989 13. 2. 1992 574/1992 

Bělorusko 14. 10. 1996 9. 4. 1998 213/1998 

Bosna a Hercegovina 17. 4. 2002 30. 5. 2004 74/2004 

Bulharsko 17. 3. 1999 30. 9. 2000 103/2000 

Černá Hora *) 13. 10. 1997 19. 1. 2001 103/2000 

Čína 8. 12. 2005 9. 1. 2006 89/2006 

Egypt 29. 5. 1993 4. 6. 1994 128/1994 

Filipíny 5. 4. 1995 4. 4. 1996 141/1996 

Finsko 6. 11. 1990 23. 10. 1991 478/1991 

Francie 13. 9. 1990 27. 9. 1991 453/1991 

Gruzie 29. 8. 2009 13. 3. 2011 18/2011 

Guatemala *) 8. 7. 2003 29. 4. 2005 86/2005 

Chile 24. 4. 1995 5. 10. 1996 41/1997 

Chorvatsko 5. 3. 1996 15. 5. 1997 155/1997 

Indie 11. 10. 1996 6. 2. 1998 43/1998 

Indonésie 19. 9. 1998 21. 6. 1999 156/1999 

Irsko 28. 6. 1996 1. 8. 1997 226/1997 

Izrael 23. 9. 1997 16. 3. 1999 73/1999 

Jemen 20. 3. 2008 4. 9. 2009 65/2009 

Jihoafrická republika 14. 12. 1998 17. 9. 1999 294/1999 

Jordánsko 20. 9. 1997 25. 4. 2001 62/2001 



 
 

Kambodţa 12. 5. 2008 23. 10. 2009 104/2009 

Kanada *) 15. 11. 1990 9. 3. 1992 333/1992 

Kazachstán *) 8. 10. 1996 2. 4. 1998 217/1999 

Korejská republika 27. 4. 1992 16. 3. 1995 125/1995 
Korejská lid. 

demokratická rep. 27. 2. 1998 10. 10. 1999 250/1999 

Kostarika 28. 10. 1998 5. 3. 2001 68/2001 

Kuvajt *) 8. 1. 1996 21. 1. 1997 42/1997 

Kypr 15. 6. 2001 25. 9. 2002 115/2002 

Libanon *) 19. 9. 1997 24. 1. 2000 106/2001 

Litva 27. 10. 1994 12. 7. 1995 185/1995 

Lotyšsko 25. 10. 1994 1. 8. 1995 204/1995 

Maďarsko 14. 1. 1993 25. 5. 1995 200/1995 

Makedonie 21. 6. 2001 20. 9. 2002 116/2002 

Malajsie 9. 9. 1996 3. 12. 1998 296/1998 

Maroko *) 11. 6. 2001 30. 1. 2003 15/2003 

Mauritius 5. 4. 1999 27. 4. 2000 62/2000 

Mexiko 4. 4. 2002 13. 3. 2004 45/2004 

Moldavsko *) 12. 5. 1999 21. 6. 2000 128/2000 

Mongolsko 13. 2. 1998 7. 5. 1999 104/1999 

Německo 2. 10. 1990 2. 8. 1992 573/1992 

Nicaragua 2. 4. 2002 24. 2. 2004 51/2004 

Nizozemsko 29. 4. 1991 1. 10. 1992 569/1992 

Norsko 21. 5. 1991 6. 8. 1992 569/1992 

Panama 27. 8. 1999 20. 10. 2000 96/2005 

Paraguay 21. 10. 1998 24. 3. 2000 38/2000 

Peru 16. 3. 1994 6. 3. 1995 181/1995 

Polsko 16. 7. 1993 29. 6. 1994 181/1994 

Portugalsko 12. 11. 1993 3. 8. 1994 96/1995 

Rakousko 15. 10. 1990 1. 10. 1991 454/1991 

Rumunsko 8. 11. 1993 28. 7. 1994 198/1994 

Rusko 5. 4. 1994 6. 6. 1996 201/1996 

Řecko 3. 6. 1991 30. 12. 1992 102/1993 

Salvador 29. 11. 1999 28. 3. 2001 34/2001 

Saudská Arábie 18. 11. 2009 13. 3. 2011 15/2011 

Singapur 8. 4. 1995 8. 10. 1995 57/1996 

Spojené arabské 

emiráty 23. 11. 1994 25. 12. 1995 69/1996 

Spojené státy americké 22. 10. 1991 19. 12. 1992 187/1993 

Srbsko 13. 10. 1997 29. 1. 2001 23/2001 

Srí Lanka 28. 3. 2011 

  Sýrie 21. 11. 2008 14. 8. 2009 62/2009 

Španělsko 12. 12. 1990 28. 11. 1991 647/1992 

Švédsko 13. 11. 1990 23. 9. 1991 479/1991 

Švýcarsko 5. 10. 1990 7. 8. 1991 459/1991 



 
 

Tádţikistán 11. 2. 1994 6. 12. 1995 48/1996 

Thajsko 12. 2. 1994 4. 5. 1995 180/1995 

Tunisko 6. 1. 1997 8. 7. 1998 203/1998 

Turecko *) 30. 4. 1992 1. 8. 1997 187/1997 

Ukrajina 17. 3. 1994 2. 11. 1995 23/1996 

Uruguay *) 26. 9. 1996 29. 12. 2000 10/2001 

Uzbekistán 15. 1. 1997 6. 4. 1998 202/1998 

Velká Británie 10. 7. 1990 26. 10. 1992 646/1992 

Venezuela 27. 4. 1995 23. 7. 1996 99/1998 

Vietnam 25. 11. 1997 9. 7. 1998 212/1998 

 

II. Přehled podepsaných dohod, u nichž nebyl dosud ukončen oběma smluvními 

stranami ratifikační proces: 

 Smluvní partner Datum podpisu 

  Albánie 8. 10. 2010 

Černá Hora 3. 6. 2010 

Guatemala 20. 8. 2009 

Kanada 6. 5. 2009 

Kazachstán 25. 11. 2010 

Kuvajt 31. 10. 2010 

Libanon 20. 3. 2010 

Maroko 19. 3. 2010 

Moldavsko 2. 9. 2008 

Srí Lanka 28. 3. 2011 

Turecko 29. 4. 2009 

Uruguay 15. 5. 2009 

  III. Přehled dohod, u nichž se připravuje ukončení nebo, které již byly ukončeny: 

 Smluvní partner Datum ukončení platnosti dohody Publikace ve Sb. 

Dánsko 18. 11. 2009 109/2009 

Estonsko 20. 2. 2011 11/2011 

Irsko 

  Itálie 30. 4. 2009 37/2009 

Malta 30. 9. 2010 89/2010 

Slovensko 1. 5. 2004 105/2009 

Slovinsko 13. 8. 2010 73/2010 

(10) 

 



 
 

Příloha - IV 

 

Snížení výnosu investice – TANK: 

 

Zeleně vyznačené - produkty/společnosti splnily podmínky přidělení autorizovaného 

ukazatele TANK 

Černě vyznačené - produkty/společnosti jsou produkty od poskytovatelů vyvíjejících 

součinnost a podporu projektu TANK nebo produkty transparentní 

Červeně vyznačené - produkty/společnosti jsou netransparentní 

 

Investiční část produktu je o to dražší, o co vyšší má produkt TANK. (31) 

 

TANK 10 je nákladovostí při sjednání produktu na 10 let, TANK 20 na 20 let atd. 

Ukazatel aTANK je obdobou ukazatele TANK. Na rozdíl od TANK, který 

vyjadřuje sníţení celkového výnosu na daném horizontu, vyjadřuje aTANK roční 

sníţení výnosu (anglicky "Reduction in Yield" - RiY).  

 

Společnosti doposud informace o produktech neposkytly, nákladovost je 

počítána na základě neověřených informací. (31) 

 

 

 



 
 

 

Společnost Produkt aTANK10 TANK10 TANK20 TANK30 TANK40 

Komerční pojišťovna VitalInvest 3,43% 16,30% 29,00% 41,00% 51,70% 

Kooperativa Perspektiva 4BN 5,23% 23,60% 32,70% 42,00% 49,40% 

  Perspektiva 6BN 4,31% 19,50% 29,00% 38,50% 46,80% 

  Perspektiva 7BN 4,48% 20,60% 30,00% 38,90% 47,20% 

Společnost Produkt aTANK10 TANK10 TANK20 TANK30 TANK40 

Aegon Home, Live, Global 1000 6,44% 28,10% 34,60% 41,40% 47,80% 

  Live, Global 2000 7,20% 30,80% 35,80% 41,90% 48,30% 

  Invest & Live 4,93% 22,40% 25,30% 28,60% 31,60% 

Allianz pojišťovna a.s Allianz F1 4,78% 21,80% 25,00% 28,30% 32,30% 

  Allianz Rytmus 5,06% 22,90% 24,70% 27,50% 31,30% 

Axa Investiční spol. Generace X 1,90% 10,70% 16,50% 22,80% 29,40% 

Axa pojišťovna Axa Comfort Plus (T100) 5,63% 25,10% 30,30% 35,10% 40,10% 

  Axa Partner for Life (T100P) 3,87% 18,10% 24,30% 30,60% 36,10% 

Conseq Classic Invest 3,19% 15,20% 23,60% 32,70% 41,50% 

ČP Invest Partner 2,49% 12,10% 28,40% 43,60% 57,30% 

Česká podn. Poj. Maximum 4,23% 19,60% 26,90% 34,80% 40,90% 

ČSOB Podílové fondy 2,07% 10,20% 19,10% 28,10% 36,80% 

ČSOB Pojišťovna Maximal 3,10% 14,80% 26,40% 37,50% 47,70% 

Generali Clever Invest, Future 5,76% 25,60% 31,60% 37,90% 44,00% 

IKS KB Pravidelné investování 2,45% 11,90% 22,30% 32,50% 42,20% 

ING Pojišťovna ING Investor Plus T150 2006 6,07% 26,76% 36,10% 45,20% 53,79% 

  ING Investor Plus B250 6,38% 27,90% 37,50% 47,10% 56,00% 

  ING Smart 4,26% 19,70% 28,30% 34,90% 35,00% 

Pojišťovna ČS Flexi Invest 2006 4,30% 19,90% 27,70% 33,80% 40,30% 

Uniqa Finance Life F1,F2 4,53% 20,80% 27,90% 35,10% 39,60% 

Wüstenrot Invest 4,26% 19,70% 24,50% 29,30% 33,70% 

 

 

 

 

 

 



 
 

Společnost Produkt aTANK10 TANK10 TANK20 TANK30 TANK40 

Allianz Global Invest 4,60% 21,10% 27,80% 34,40% 41,00% 

Amcico Amcico Invest, Junior 6,97% 30,00% 34,70% 42,70% 51,00% 

Aviva Easy Life 7,58% 32,10% 38,20% 46,10% 54,20% 

Česká pojišťovna 

Ani neposkytla údaje o 

poplatcích   

 

  

 

  

ČSOB pojišťovna Variace 7,82% 32,90% 36,30% 43,30% 50,70% 

Kooperativa Perspektiva 3BN 6,66% 28,90% 38,90% 47,00% 55,40% 

  Perspektiva 5BN 5,71% 25,40% 35,80% 46,20% 54,60% 

 

(Tab. č. 2) Nákladovost jednotlivých produktů podle ukazatele TANK (31) 

Informace platné k datu: 31. 05. 2010 (31) 


