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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou činností, vedoucích k bezproblémovému 

chodu společnosti OK GROUP a.s. v návaznosti na kontrolní činnost České národní 

banky. Analyzuje a podrobně popisuje kontrolní činnost jako takovou. V praktické části 

se zaměřím na sestavení návrhu vnitropodnikových směrnic pro zákonné fungování této 

firmy. 

ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with analysis of activities, which is going streight trought 

the smooth run of this in surance broker company OK GROUP a.s. in continuity in 

activities of the Czech National Bank institution. Bachelor´s thesis analyze in general 

controlling activities in companies. In practical part i prepare  to assemble the proposal 

of house direction for legal working of OK GROUP a.s. company. 
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Controlling, osoba controllera, vedení podniku, pojišťovnictví, dohled v pojišťovnictví, 

Česká národní banka. 
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Controlling, controller, management and leadership, insurance, surveillance in 

insurancefield, Czech National Bank.  
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ÚVOD 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil „Aplikaci legislativních norem 

pojišťovacího zprostředkovatele OK GROUP“. Konkrétně se jedná o využití 

controllingového systému a tvorbu vnitropodnikových směrnic v makléřské společnosti 

OK GROUP a.s.  

Controlling jako takový se v České republice začal rozvíjet okolo roku 1989, a to hlavně 

ve velkých nadnárodních společnostech. Postupem času se implementoval do všech sfér 

řízení podnikových aktivit u většiny firem na našem území. Controllingová činnost je 

dnes už nedílnou součástí úspěšného, moderního, efektivního a zároveň efektního 

podniku.  

Dohled v pojišťovnictví vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele Česká národní 

banka (dále jen „ČNB“), která se zabývá základními podmínkami pro fungování 

ekonomiky, což jsou důvěryhodnost a stabilita v pojišťovnictví. Dohled nad 

dodržováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je pak nazýván 

dohledem v pojišťovnictví. Je proto důležité, aby každá firma působící na území ČR a 

vykonávající zprostředkovatelskou činnost, měla systematickou a zároveň 

sofistikovanou strukturu, jež zahrnuje i controllingové odvětví.  

Pro aplikaci legislativních norem jsem si vybral společnost OK GROUP a.s., která se 

věnuje zprostředkovatelské činnosti v oblasti pojišťovnictví. Vybral jsem si ji proto, že 

ve firmě pracuji už od svých 15 let. Za dobu, kdy ve firmě působím, jsem si prošel 

všemi odbornými úseky, ať už se jedná o úsek likvidace pojistných událostí, úpis 

motorových vozidel či úpis majetkového pojištění. Měl jsem tedy vynikající možnost 

vstřebat atmosféru ve firmě a zjistit pomyslné mezery. V návrhové části této práce budu 

aplikovat konkrétní zákony o pojišťovnictví v praxi tak, že vytvořím strukturu návrhu 

vnitropodnikových směrnic. Tyto směrnice budou zejména určeny pro manažery, ale i 

pro podřízené pojišťovací zprostředkovatele. Tímto společnost předejde konkrétním 

sankcím, které ČNB – jakožto dohledový orgán v pojišťovnictví – ukládá za 

nedodržování správného postupu při vykonávání zprostředkovatelské činnosti. Věřím, 

že mnou navrhnutá základní struktura vnitropodnikových směrnic dá využitelný základ 

pro zpracování konečných směrnic a tím dojde k vyvarování se sankcím ze strany ČNB. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce je uvést veškeré právní normy, které úzce souvisí 

se zprostředkovatelskou činností na území ČR a aplikovat je poté při tvorbě provozních 

vnitropodnikových směrnic společnosti OK GROUP. 

 

Mým úkolem bude vytvořit návrh těchto směrnic, které se budou řídit aktuálně platnými 

právními předpisy tak, aby přesně sjednotily postupy daných činností, které jsou 

nedílnou součástí zprostředkovatelského podnikání v pojišťovnictví, aby odpovídaly 

současným potřebám v podniku a aby zabránily chybám, ke kterým ve společnosti 

občas dochází. 

 

V teoretické části nejdříve analyzuji controlling jako takový, zmíním se o historii 

controllingu ve světě a jakým způsobem lze spolehlivě určit rozdíl mezi controllorem a 

manažerem, i když jsou tyto osoby velmi úzce spojeny. Dále popíši základní nutné 

vlastnosti controllora a přejdu k jednoduchému vysvětlení, co to jsou vnitropodnikové 

směrnice, jaké jsou typy směrnic a uvedu jejich základní náležitosti. Dále budu 

analyzovat právní normy, které upravují zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.  

 

V praktické části nejdříve charakterizuji společnost OK GROUP, její historii a pozici na 

českém makléřském trhu v pojišťovnictví. Dále popíši poslední akvizice společnosti a 

analyzuji vývoj počtu PPZ společnosti od jejího založení k současnosti. Poté uvedu 

postup průběhu zakázky ve společnosti a jednoduše popíši informační systém JSPOKG. 

První polovinu praktické části zakončím SWOT analýzou a Porterovou analýzou pěti 

sil. 

 

V návrhové části budu, jak už jsem zmínil, navrhovat vnitropodnikové směrnice 

v návaznosti na teoretickou část, pro kterou jsem čerpal z mnou vybraných 

fundamentálních zdrojů. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Pojem controlling a jeho význam 

Pojem controlling se velice často přejímá z anglického slova „to control“, které 

má nejeden význam. V češtině toto slovo znamená kontrolovat, ale i regulovat, řídit, 

dohlížet nebo ovládat. Bylo zjištěno okolo padesáti různých významů slova „to 

control“. V germánských a většině slovanských slovníků chybí příslušné slovo 

odpovídající významu „to control“. Proto byl pojem controlling domestikován ve 

většině těchto zemí [1]. 

 

Pojem controlling stručně definovalo už mnoho autorů, pro názornost uvádím některé 

definice:  

 

„Controlling nelze ztotožňovat s kontrolou. Úkolem controllingu je propojení a 

koordinace plánování, kontroly a zároveň jejich informační podpora s cílem vyvarovat 

se chyb“[2]. 

 

„Controlling je systém pravidel, který napomáhá k dosažení podnikových cílů, 

zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí vyžadující 

příslušná opatření“[3]. 

 

„Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a 

zajištění informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových 

výsledků“[4]. 

 

„Controlling je orientací na budoucnost, upozorňuje na problémy dříve, než vzniknou a 

včas indentifikuje jejich příčiny“[7]. 

 

Z výše uvedeného je patrné, že pojem „controlling“ byl vysvětlen už mnohokrát, avšak 

jádro tohoto pojmu vyplývá ze všech definic, a to že controlling se používá ve firmách 
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hlavně za účelem naplňování podnikových cílů a také k vyvarování se potencionálním 

hrozbám či chybám, vyplývajícím z pracovněprávního vztahu. 

 

1.2 Historie controllingu 

Historie controllingu sahá až do 19. a 20. století, kdy se poprvé controlling objevil u 

amerických nadnárodních dopravních a výrobních společností, jako např. Ford Motor 

Company nebo General Electric Company, kde byl controlling využíván k řízení a 

spravování finančnictví a plánování. Největší růst v dějinách byl zaznamenán v zemích 

poničených druhou světovou válkou, kde se začal ekonomický systém obnovovat. Už 

v této době lze vysledovat začínající členění controllingu do dvou směrů, a to dle jeho 

rozšíření ve světě [5]. 

 

1.2.1 Angloamerická koncepce 

Prvním ze zmíněných směrů je angloamerická koncepce. Spolu s obnovou zemí 

zbídačených druhou světovou válkou vstupoval do hry americký kapitál, který s sebou 

přinášel i americké metody řízení a kontroly. Dceřiné společnosti zde musely dodržovat 

postupy svých mateřských společností, ať už byly ve stejném státě nebo kdekoliv jinde 

na světě. Na základě toho vznikl controlling dle angloamerické koncepce, který v sobě 

zahrnuje širší pojetí. Spadají sem mimo jiné kontroly a revize, finanční účetnictví, 

tvorba bilancí a zpráv, daňové poradenství a externí a interní zpravodajství. Tyto 

zmíněné body lze shrnout jednoduše pod názvem manažerské řízení neboli „financial 

executive“ [5]. 

 

1.2.2 Německá koncepce 

U německé koncepce se při bližším pohledu lze setkat se spíše užším charakterem 

controllingu. Zahrnuje přípravu, rozbor a vyhodnocování podnikových ekonomických 

informací a má tedy informační charakter pro vrcholové vedení společnosti. Slovo 

controlling se tedy opět etablovalo i v německém slovníku, protože neexistoval 

odpovídající termín se stejným významovým obsahem [5]. 

V České republice se toto slovo etablovalo také, ale o něco později. Česká literatura na 

téma „controlling“ není zdaleka tak bohatá, jako ta německá, což je pochopitelné, 
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protože controlling v Německu začal vznikat už od poloviny 50. let minulého století, 

zatímco v České republice se pojem „controlling“ zásadně projevil až v 90. letech 

dvacátého století [1]. 

 

1.3 Funkce a cíle controllingu 

Controlling je takzvaným podsystémem a částí vedení společnosti, proto je také možné 

objasnit účel, úlohy a instituce controllingu v první řadě pomocí funkce řízení podniku: 

 plánování 

 rozhodování 

 koordinování 

 motivování 

 informování 

 kontrolování atd. [6]. 

 

Dle Eschenbacha stojí za jmenovanými aktivitami řízení podniku tři základní funkce 

managementu, a těmi jsou lokomoce, koheze a motivace. Pod pojmem lokomoce lze 

chápat celek takových akcí, které zajišťují v širším smyslu orientování na cíl a tvorbu, 

prosazování a zajišťování vůle vedoucích pracovníků. K tomu je důležitá motivace 

zaměstnanců systému a jejich soudržnost, tedy koheze. V tomto rámci provádí 

controlling výkony a služby pro řízení a zároveň doplňuje, respektive podporuje 

vrcholový management při plnění už výše zmíněných úloh. Z toho je patrné, že osoba 

controllera a vrcholového manažera podniku je úzce provázána, tedy že osoba 

controllingu spolupracuje s vedením společnosti [6]. 

 

Mezi hlavní cíle controllingu patří: 

 zajištění schopnosti anticipace: controlling by se měl starat o to, aby byly pro 

pracovníky i pro management zajištěny aktuální, srozumitelné a včas poskytnuté 

informace o možných hrozbách či změnách v okolí společnosti, na které je nutno 

se připravit, 

 zajištění schopnosti adaptace: controlling se má starat o vytvoření předpokladů 

ke správné reakci organizace na současné změny. Musí se tedy starat, aby byly 
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připraveny všechny aktuální a důležité informace o již probíhajících změnách 

v okolí, 

 zajištění schopnosti koordinace: měl by vést ke sladění aktivit jednotlivých 

podsystémů řízení podniku, 

 zajištění schopnosti pravidelnosti plánů: musí se postarat o to, aby byly uvnitř 

podniku prosazeny strategické, příp. operativní plány [6]. 

 

1.4 Vymezení pojmu controller 

Controller zastává ve společnosti většinou pozici, která zprostředkovává informace 

z jednotlivých oborů podniku a je vedením zplnomocněn při hledání řešení a dělání 

rozhodnutí. Vede také odchylkové řízení s odpovědnými pracovníky a prezentuje takto 

přijatá opatření a jejich dopad vedení firmy. Jeho další úkoly spočívají v získání, 

zpracování, sestavování přehledů a prezentaci externích a interních údajů pro to, aby 

mohla být učiněna správná rozhodnutí. Controller má být v podniku koordinátorem, 

poradcem a zároveň navigátorem. Zavedení controllingové koncepce do příslušného 

podniku představuje trvalý proces vzdělávání pro všechny pracovníky společnosti [5]. 

 

1.5 Manažer vs. controller 

Je známo, že pozice manažera je velice úzce spojená s pozicí controllera v dané firmě. 

Controlling jako proces a způsob řízení vzniká ve spolupráci manažera a controllera a 

představuje tedy průnik obou množin. Je výsledkem kooperace manažera a controllera 

[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                               Obrázek č. 1: Manžer vs. controller [1] 
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Controller je pozice, která zprostředkovává informace z jednotlivých segmentů podniku 

a je vyššímu vedení nápomocna při hledání problému, řešení tohoto problému a 

přijímání rozhodnutí či opatření k eliminaci tohoto problému. Ve skutečnosti je 

controlling ve smyslu řízení hlavním úkolem managementu [1]. 

 

1.6 Osoba controllera 

Controller by se měl starat o to, aby procesy typu plánování, kontroly a řízení probíhaly 

v postupných krocích a ve srozumitelné podobě. Osoba controllera většinou sama 

neplánuje a nekontroluje, tím se zabývá management. Toto nemusí být ale pravidlem. 

Existují firmy, kde controller sám plánuje a kontroluje, nikoli management, ten má svoji 

práci určenou v obchodu. Takto se děje hlavně v podnicích zaměřovaných na výkony 

služeb apod. Dále controller spolupracuje s řídícími pracovníky, zejména při 

sestavování operativního a strategického plánu, při provádění kontrol a zavádění 

cílových operací v systému [7]. 

 

Následující tabulka znázorňuje, jaké osobní vlastnosti, speciální komunikativní 

kompetence a kompetence metod musí, nebo by spíše měl mít správný controller 

podniku. V tabulce jsou také zobrazeny odborné a obchodní znalosti, které by měl 

efektivní a dynamický controller mít. Je to předpoklad pro bezproblémové fungování 

controllingového odvětví v každé společnosti. Některé dovednosti jsou předpokladem, 

některé se controller může naučit během svého působení v této pozici.  
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Tabulka č. 1: Vlastnosti controllera [7] 

 

 

 

Předpokládá se, že většinu těchto vlastností by měl každý správný controller mít. Není 

to ale zcela pravidlem. Dle mého jsou jedny z nejdůležitějších sociální a osobní 

vlastnosti, další by člověk měl načerpat v průběhu své pracovní praxe. Pokud by mu ale 

některé z uvedených osobních a komunikačních vlastností chyběly, nemohl by tuto 

práci dynamicky vykonávat. 

 

 

Etika Komunikace a prezentace Techniky analýzy

Analytické myšlení Týmová práce Účetnictví

Kritické stanovisko Síla při prosazování Právo

Schopnost přijímat nepřijemnosti Zasloužit si důvěru Moderování

Vlastní iniciativa Přirozená autorita Časový management

Přesnost Psychická odolnost Projektový management

Kreativita Schopnost řešit konflikty Informační management

Ochota učit se

Komplexní přehled

Radost z úspěchu

Přehled o interním i externím účetnictví Znalosti podniku, osob a jejich zájmů

Směrnice podniku Obchodní model, procesy a klíčové kompetence

Řízení podniku Specifika odvětví

Plánování a sestavování rozpočtů Dosavadní směr vývoje podniku

Reporting Okolí podniku

Informační a komunikační systémy Jazyková gramotnost

Osobní vlastnosti
Sociální a komunikativní 

kompetence
Kompetence metod

Odborné znalosti podnikové ekonomiky Obchodní znalosti
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1.7 Pojišťovnictví a dohled 

Pojem pojišťovnictví je v našem právním řádu používán, ale není v právních pojmech 

vymezen. Pojišťovnictví lze definovat jako specifické odvětví ekonomiky, které 

zabezpečuje finanční situaci lidí a eliminuje dopady nepředvídatelných katastrof 

ovlivňující činnost lidí. Problematikou pojišťovnictví se zabývá pojišťovací právo [8]. 

 

Základním úkolem pojišťovnictví je prostřednictvím pojišťovací činnosti vytvářet a 

přerozdělovat finanční rezervy obyvatelstva a předcházet finanční tísni v případě 

nahodilých událostí v závislosti na působení pojištěného rizika [8]. 

 

1.7.1 Dohled ČNB 

Dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů, § 84: 

 dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka zejména v zájmu 

ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování 

finanční stability pojišťoven a zajišťoven. Nedílnou součástí dohledu je dohled 

nad činností pojišťovny nebo zajišťovny ve skupině podle § 87 a § 91, 

 dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny a zajišťovny, které na území 

České republiky provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost, a to v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem, osoby, které vykonávají pro pojišťovnu nebo 

zajišťovnu činnost v jiném, než pracovním poměru a další fyzické a právnické 

osoby, pokud tak stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis, 

 při výkonu dohledu v pojišťovnictví spolupracuje Česká národní banka 

s mezinárodními organizacemi, s příslušnými orgány dohledu jiných států, 

s ústředními správními orgány a organizacemi působícími v oblasti 

pojišťovnictví. 

 

Kontrolní složku dohledu nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů 

s bydlištěm či sídlem na území ČR nebo třetího státu tedy vykonává ČNB. Tento dohled 

je realizován buď formou dohledu na dálku, nebo na místě. Realizování dohledu 

spočívá zejména v prověřování správnosti postupu pojišťovacích zprostředkovatelů na 

základě stížnosti spotřebitelů. Při výkonu dohledu je pojišťovací zprostředkovatel 
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povinen poskytnout ČNB veškerou potřebnou součinnost, tedy především adekvátně a 

dynamicky reagovat na výzvy ČNB. V opačném případě hrozí pojišťovacímu 

zprostředkovateli pořádková pokuta až do výše 5 milionů Kč. Při opakování problémů 

se může pořádková pokuta vyšplhat až do výše 20 milionů Kč [9]. 

 

Zákon také stanovuje další sankce za porušení povinností pojišťovacích 

zprostředkovatelů. Za zmínku stojí dva správní delikty, jejich cílem je zamezit řádnému 

vykonávání zprostředkovatelské činnosti na principu takzvaného letadla. Pojišťovací 

zprostředkovatel se těchto správních deliktů dopustí:  

 vyžaduje-li od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti 

v pojišťovnictví, složení vstupního poplatku jako podmínky výplaty příštích 

odměn za tuto činnost, 

 pokud odměny osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti 

v pojišťovnictví, odvozuje od získání dalších osob pro tuto činnost, které takto 

získal.  

Za tyto správní delikty může ČNB uložit pokutu až do 10 milionů Kč [9]. 

 

1.8 Právní předpisy v oblasti pojišťovnictví 

V této části mé bakalářské práce souhrnně zanalyzuji vybrané právní předpisy, které se 

váží k oblasti pojišťovnictví, dále uvedu obecné právní předpisy, které úzce souvisí 

s pojišťovnictvím a pracovněprávními vztahy. Tyto právní přepisy poté dají základ 

struktuře vnitřních předpisů, kterou sestavím v praktické části této práce. 

 

1.8.1 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

samostatných likvidátorech pojistných událostí 

„Pojišťovací zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu 

provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví“. 

 

Pojišťovna může využívat služeb pouze pojišťovacího zprostředkovatele, který je 

registrován dle zákona č. 38/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí [10]. 
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1.8.2 Úvod do zákona č. 38/2004 Sb. a typy pojišťovacích 

zprostředkovatelů 

Dle zákona č. 38/2004 Sb., § 4 ve znění pozdějších předpisů se uvádí, že:  

(1) Zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví může za podmínek 

stanovených tímto zákonem provozovat na území České republiky právnická nebo 

fyzická osoba jako: 

a) vázaný pojišťovací zprostředkovatel  

b) podřízený pojišťovací zprostředkovatel  

c) pojišťovací agent  

d) výhradní pojišťovací agent  

e) pojišťovací makléř 

f) pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není 

Česká republika. 

(2) zprostředkovatel může provozovat zprostředkovatelskou činnost pouze v 

postavení, v jakém byl registrován. 

 

Ad a) Vázaný pojišťovací zprostředkovatel 

Vykonává zpravidla zprostředkovatelskou činnost jménem a na účet jedné, nebo i více 

pojišťoven. Nemá právo inkasovat pojistné ani vyplácet pojistné plnění z pojistných 

nebo zajišťovacích smluv. V případě jím předložené nabídky pojistných produktů více 

pojišťoven nesmí být tyto produkty vzájemně konkurenční. Pojišťovna odpovídá za 

škodu, kterou tento zprostředkovatel během své činnosti zavinil svým jednáním [10]. 

 

Ad b) Podřízený pojišťovací zprostředkovatel 

Spolupracuje zejména s pojišťovacím agentem/makléřem nebo výhradním pojišťovacím 

agentem. Nemá právo inkasovat pojistné a také nezprostředkovává plnění z pojistných 

nebo zajišťovacích smluv. Ve vykonávání své činnosti je vázán pokyny pojišťovacího 

zprostředkovatele, jehož jménem a na jehož účet jedná. Podřízený pojišťovací 

zprostředkovatel je odměňován pouze pojišťovacím zprostředkovatelem, pod kterým 

tuto činnost vykonává. Pojišťovací zprostředkovatel, tedy pojišťovací 
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agent/makléř/výhradní pojišťovací zprostředkovatel odpovídá za škodu, kterou by tento 

podřízený pojišťovací zprostředkovatel způsobil svou činností [10]. 

 

Ad c) Pojišťovací agent 

Je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro jednu nebo více pojišťoven. 

Jím nabízené produkty různých pojišťoven mohou být vzájemně konkurenční. Na 

základě dohody s pojišťovnami může být oprávněn inkasovat pojistné i 

zprostředkovávat výplatu pojistného plnění (tzn. může, ale nemusí tato oprávnění od 

pojišťovny mít). V případě, že je pojišťovnou k inkasu pojistného nebo ke 

zprostředkování výplaty pojistného plnění zmocněn, je povinen: 

 buď udržovat trvale likvidní finanční jistinu ve výši 4 % z ročního objemu jím 

inkasovaného pojistného,  

 anebo používat k těmto transakcím pouze speciálně k tomuto účelu zřízené a od 

vlastního hospodaření oddělené bankovní účty [10]. 

 

Pojišťovací agent spolupracuje s pojišťovnou na základě písemné smlouvy (např. 

smlouvy o obchodním zastoupení) a při své činnosti je vázán též vnitřními předpisy této 

pojišťovny. Je odměňován pojišťovnou, pro niž zprostředkovatelskou činnost 

v pojišťovnictví vykonává [10]. 

 

Po celou dobu výkonu zprostředkovatelské činnosti je povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti, a to nejméně na 1 200 000 

eur na každou pojistnou událost. Dále musí být zaregistrován jako „pojišťovací agent“ 

do registru, ve kterém jsou vedení všichni pojišťovací zprostředkovatelé. Musí splňovat 

podmínky důvěryhodnosti [10].  

 

Vzhledem k rozsahu oprávnění tohoto typu zprostředkovatele jsou kladeny vyšší 

požadavky na úroveň jeho odborné způsobilosti, tzn. dosáhnout středního 

kvalifikačního stupně. Také na sebe může mít smluvně vázány podřízené pojišťovací 

zprostředkovatele, tzn. zprostředkovatelskou  činnost v pojišťovnictví může provádět 

také prostřednictvím těchto zprostředkovatelů [10]. 
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Ad d) Výhradní pojišťovací agent 

Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě písemné smlouvy 

jménem a na účet jedné pojišťovny. Pokud má souhlas od dané pojišťovny, je oprávněn 

vybírat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. Ve své činnosti je 

vázán vnitřními předpisy dané pojišťovny, jejímž jménem jedná. Pojišťovna odpovídá 

za škody způsobené jeho jednáním [10]. 

 

Ad e) Pojišťovací makléř 

Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro zájemce o pojištění  

(tj. klienta), a to na základě smlouvy s ním uzavřené (ta nemusí mít písemnou formu), 

kterou je při výkonu zprostředkovatelské činnosti vázán a přitom spolupracuje 

s různými pojišťovnami [10]. 

 

Obsah jeho činnosti vykazuje ve srovnání s předchozími typy pojišťovacích 

zprostředkovatelů řadu specifik, a to především vzhledem k jeho smluvní vazbě na 

klienta. Pojišťovací makléř zpracovává kompletní analýzy pojistných rizik, návrhy 

pojistných programů, poskytuje poradenskou a konzultační činnost, provádí správu již 

uzavřených pojistných smluv, spolupracuje při likvidaci pojistných událostí apod., a to 

v závislosti na tom, co je dohodnuto v jeho smlouvě s klientem. 

I přesto, že má smluvní vztah s klientem, je – pokud se s klientem a pojišťovnou 

nedohodl jinak – odměňován pojišťovnou, se kterou klient pojistnou smlouvu uzavřel 

[10]. 

Na základě dohody s pojišťovnou může být oprávněn inkasovat pojistné či 

zprostředkovávat výplatu pojistného plnění. V případě, že je pojišťovnou k inkasu 

pojistného či ke zprostředkování výplaty pojistného plnění zmocněn, je povinen: 

 buď udržovat trvale likvidní finanční jistinu ve výši 4 % z ročního 

objemu jím inkasovaného pojistného, 

 anebo používat k těmto transakcím pouze speciálně k tomu účelu zřízené 

a od vlastního hospodaření oddělené bankovní účty. 

Po celou dobu výkonu zprostředkovatelské činnosti je povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti, a to nejméně na 

 1 200 000 eur na každou pojistnou událost. Vzhledem k vysoké náročnosti analýz, 
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které pojišťovací makléř zpracovává, musí dosáhnout vyššího kvalifikačního stupně 

odborné způsobilosti. Stejně jako pojišťovací agent může na sebe smluvně vázat 

podřízené pojišťovací zprostředkovatele [10]. 

 

1.9 Aktuální přehled počtu pojišťovacích zprostředkovatelů v ČR 

Počet pojišťovacích zprostředkovatelů v registru České národní banky dosáhl 

k 31.12.2014 čísla 151 163. Z toho je 787 pojišťovacích makléřů, 1454 pojišťovacích 

agentů  a 12 691 vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů. Výhradních pojišťovacích 

agentů bylo 36 991. Pomyslná první příčka patří podřízeným pojišťovacím 

zprostředkovatelům, kterých je již 99 240. Podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů 

se za loňský rok registrovalo něco málo přes 6 tisíc. To by mělo být o 14 % méně než za 

rok 2013 a ve srovnání s rokem  2011, kdy byl nárůst více než 16 tisíc, dokonce o 65 % 

méně [11].  

 

Čísla v registru samozřejmě přesně nezohledňují, zda a do jaké míry jsou registrovaní 

zprostředkovatelé aktivní. Volně dostupné číselné řady uvádějí data od roku 2009 [11]. 

 

                       Tabulka č. 2: Počty pojišťovacích zprostředkovatelů na území ČR [11] 

 

 

 

 

99 240Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé

CELKEM 151 163

Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé

Pojišťovací zprostředkovatelé podle typu 31.12.14

Pojišťovací makléři

Pojišťovací agenti

Výhradní pojišťovací agenti

787

1 454

36 991

12 691
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Následující tabulka zobrazuje počty nově registrovaných PPZ podle jejich typu. 

 

Tabulka č. 3: Nově registrovaní zprostředkovatelé dle typu [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 2: Grafické vyjádření tabulky č. 2 a č. 3 [11] 

 

 

2011 2012 2013

5 066

11 742

Nově registrovaní pojišťovací 

zprostředkovatelé podle typu
2009 2010

Pojišťovací makléři

Pojišťovací agenti

Výhradní pojišťovací agenti

Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé

Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé

52 40 29 26

100 103 80 44 39

34

1 211 843 419 163 229

13 702 16 670 7 021 6 014

4 700 4 162 2 287 2 202
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1.10 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník – náležitosti pojistné 

smlouvy 

„Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje 

v případě vzniku nahodilé pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a 

pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné“ [12]. 

 

1.10.1 Obsah pojistné smlouvy 

Dle dikce ustanovení zákona č. 89/2012 lze vyvodit, že pojistná smlouva obsahuje bez 

výjimky: 

 určení pojistitele a pojistníka, 

 určení oprávněné osoby, 

 určení, zda se jedná o pojištění škodové či obnosové, 

 vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, 

 výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné nebo 

jednorázové, 

 vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, 

 v případě pojištění osob, bylo-li dohodnuto, že se oprávněná osoba bude podílet 

na výnosech pojistitele, způsob, jakým se oprávněná osoba na těchto výnosech 

bude podílet, 

 identifikační údaje pojistníka, pojištěného a obmyšlené osoby. 

 

U fyzických osob jsou tyto náležitosti: jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa 

bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, popřípadě 

obchodní firma. Právnické osoby uvádí následující: obchodní firma nebo název 

právnické osoby, její sídlo a u tuzemských právnických osob též identifikační číslo. 

 

Pojistné podmínky vydané pojistitelem, pokud nejsou uvedeny přímo v pojistné 

smlouvě, se ke smlouvě přikládají. 

 

 



28 

 

1.10.2 Pojistné podmínky 

V § 2774 zákoně č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů je stanoveno, že: 

 pojistné podmínky zpravidla vymezí podrobnosti o vzniku, trvání a zániku 

daného pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu 

pojistného plnění a jeho dodatečnou splatnost, 

 odkazuje-li smlouva na pojistné podmínky, seznámí s nimi pojistitel pojistníka 

zpravidla před uzavřením smlouvy, toto neplatí, uzavírá se smlouva formou na 

dálku. 

 

1.10.3 Způsob uzavření pojistné smlouvy a její forma 

Z ustanovení § 2759 zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů lze vyvodit, že 

k uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby byl návrh přijat ve lhůtě, kterou určil 

navrhovatel, jinak do jednoho měsíce. Pojistná smlouva je také uzavřena, jakmile bylo 

ve výše uvedené lhůtě zaplaceno pojistné ve výši uvedené v návrhu. Nevyjádří-li se 

druhá strana k tomuto návrhu ve lhůtě do 1 měsíce, považuje se návrh za odmítnutý. 

 

Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, s výjimkou případů, kdy se zakládá 

pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok (krátkodobé pojištění). Každá ze stran musí 

obdržet alespoň jedno vyhotovení pojistné smlouvy, což platí i pro změnu pojistné 

smlouvy. 

 

1.10.4 Vznik pojištění 

Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že 

vznikne již uzavřením pojistné smlouvy či později. 

Lze dohodnout, že se pojištění vztahuje i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy. 

Nestanoví-li OZ jinak, pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud 

pojistník v době podání návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl, nebo mohl vědět, že 

pojistná událost již nastala. Stejně tak pojistitel nemá právo na inkasování pojistného, 

jestliže v době podání návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět, že 

pojistná událost nemůže nastat. 
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1.10.5 Zánik pojištění 

Pojištění může zaniknout některým z následujících způsobů určených v zákoně č. 

89/2012 Sb.:  

a) uplynutím doby (§ 2803) 

b) nezaplacením pojistného (dle podmínek stanovených v § 2804) 

c) dohodou (dle podmínek stanovených v § 2802) 

d) výpovědí (dle podmínek stanovených v § 2805 a následujících) 

e) odstoupením (dle podmínek stanovených v § 2808 a následujících) 

 

1.11 Informace poskytované zájemci před uzavřením pojistné 

smlouvy dle zákona č. 38/2004 Sb., aktualizováno dle předpisu č. 

261/2014 Sb., část třetí 

Na základě předpisu č. 261/2014 Sb., což je zákon, kterým se mění některé zákony 

v oblasti finančního trhu, musí být zájemci před uzavřením každé pojistné smlouvy, 

tedy před sjednáním jakéhokoliv pojištění (např. pojištění osob, majetku, odpovědnosti) 

oznámeny následující informace o pojistiteli: 

 název pojistitele, 

 název členského státu, kde má pojistitel svoje sídlo, a tam, kde to přichází 

v úvahu, adresa agentury nebo pobočky pojistitele, která uzavírá pojistnou 

smlouvu, 

 adresa sídla pojistitele, popřípadě agentury nebo pobočky, která uzavírá 

pojistnou smlouvu,   

 místo zápisu pojistitele v obchodním nebo obdobném veřejném rejstříku, jeho 

identifikační číslo nebo odpovídající prostředek komunikace v takovém rejstříku 

a informace o názvu a sídle orgánu odpovědného za výkon dohledu nad jeho 

činností, jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavíranou na dálku. 

 

Pojistitel je dále povinen oznámit klientovi způsob vyřizování stížností pojistníků, 

pojištěných, obmyšlených nebo oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se na ČNB, 

nebo s návrhem na finančního arbitra. 
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1.12 Zachování mlčenlivosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o 

pojišťovnictví 

Na základě ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., ve znění dalších předpisů 

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 

jsou povinny osoby, vykonávající zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví, 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických 

osob. Povinnost zachovávat mlčenlivost mají tyto osoby i po skončení pracovního nebo 

jiného než pracovního poměru. 

 

1.12.1 Porušení mlčenlivosti 

Dle § 119 a následujících ustanovení výše uvedeného zákona se fyzická osoba dopouští 

přestupku tím, že jako člen statutárního nebo dozorčího orgánu, jako zaměstnanec 

pojišťovacího zprostředkovatele, likvidátor nebo jako osoba činná pro pojišťovacího 

zprostředkovatele, poruší povinnost zachování mlčenlivosti. Za tento přestupek lze 

uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. 

Za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání se 

pojišťovny vzájemně informují a sdílejí informace o skutečnostech týkajících se 

pojištění fyzických a právnických osob a jeho zprostředkování, včetně informací o 

zmocněncích účastníků pojištění a dalších osobách, zúčastněných na škodní nebo 

pojistné události, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není pojišťovnou, 

zajišťovnou ani pojišťovacím zprostředkovatelem. 

 

1.13 Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. 

Relevantní zákonné ustanovení jsou s ohledem na předmět úpravy vymezeny v zákoně 

č. 101/2000 Sb., ve znění dalších předpisů. Pro základní orientaci uvedu prostý výčet 

zásadních ustanovení, které se vztahují na problematiku pojišťovnictví. 

 

§ 1 

„Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování 
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osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do 

jiných států“ 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze je nezávislým orgánem, který 

provádí dozor nad dodržováním zákonných povinností při zpracování osobních údajů.  

 

§ 4a 

Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se určeného subjektu údajů. Subjekt údajů 

se dá považovat za určený, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat 

hlavně na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, například se 

může jednat o rodné číslo. Výše uvedené se tedy týká pouze fyzických osob.“ 

 

Dle § 21 odst. 1 až 5 může každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce 

nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu 

s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, 

zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování 

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení 

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

 

1.13.1 Správa osobních údajů 

Dle § 5 odst. 1 až 9 je správce osobních údajů povinen: 

a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, 

b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů, 

c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem o 

ochraně osobních údajů. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje, 

d) shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu, 

e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 

zpracování, 

f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly 

shromážděny, 
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g) shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně, je vyloučeno shromažďovat 

údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti, 

h) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 

 

Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto 

souhlasu je může zpracovávat: 

a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti 

správce, 

b) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, 

c) pokud je to nezbytné třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu 

údajů, 

d) jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním 

právním předpisem, 

e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, 

příjemce nebo dotčené osoby, 

f) pokud poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či 

zaměstnanci veřejné správy,  

g) jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního 

zákona. 

 

Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování 

a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas 

subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po 

celou dobu zpracování. 

 

Provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem nabízení 

obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro tento účel použít jméno, příjmení a adresu 

subjektu údajů. Správce nebo zpracovatel však nesmí vedené údaje dále zpracovávat, 

pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. 

 

Pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se zpracovatelem uzavřít 

smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva musí mít písemnou formu. Musí v ní 
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být zejména výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se 

uzavírá a musí obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním 

zabezpečení ochrany osobních údajů. 

 

1.14 Ostatní právní předpisy 

Dále zmíním další důležité zákony, které se váží k zprostředkovatelské činnosti. Mimo 

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jsou zde další zákony obecného 

charakteru, které ovlivňují činnost pojišťovacího zprostředkovatele, a to:  

 Zákon č. 61/1996 Sb., ve znění dalších předpisů o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti, 

 Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění dalších předpisů o ochraně spotřebitele, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění dalších předpisů o daních z příjmů, 

 Zákon č. 137/2006 Sb., ve znění dalších předpisů o veřejných zakázkách. 

 

1.15 Vnitropodnikové směrnice 

Vnitropodnikové směrnice jsou nedílnou součástí manažerského řízení podniku. Právě 

manažeři vesměs vnitropodnikové směrnice využívají nejčastěji. Dobrá 

vnitropodniková směrnice musí vykazovat správná, včasná a kvalitní data. Hlavním 

atributem kvalitních směrnic je jejich srozumitelnost a snaha o zefektivnění náročnosti 

vnitropodnikových směrnic [13]. 

 

Vydávání směrnic může mít podobu: 

 metodické směrnice, 

 organizační směrnice, 

 vnitřní směrnice, 

 pokyny, 

 oběžníky, 

 dopisy, 

 rozhodnutí, 

 nařízení, 
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 příkazy, 

 pokyny generálního ředitele [14]. 

 

1.15.1 Náležitosti směrnic 

Směrnice by měli obsahovat kromě vlastního textu i následující údaje: 

 název společnosti, které se směrnice týká, 

 název dokumentu s jednoznačným označením, 

 výstižný název směrnice, 

 datum, kdy se směrnice vydala, 

 datum, od kdy směrnice vejde v platnost a na jak dlouho, 

 určení, kdo směrnici vytvořil, 

 určení, kdo směrnici zkontroloval, 

 určení, kdo směrnici schválil [13]. 

 

1.16 SWOT analýza 

SWOT analýza je analytická technika soustředěná na zhodnocení vnitřních a vnějších 

faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace, na kterou je zaměřena. Dá se aplikovat i na 

konkrétní podnikatelský záměr, například zavedení nového produktu či služby na trh. 

Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, který ji navrhl v šedesátých letech 20. 

století. Od té doby se tato analýza používá a její akronym z počátečních písmen 

anglických názvů jednotlivých faktorů, je: 

 strengths – silné stránky, 

 weaknesses – slabé stránky, 

 opportunities – příležitosti, 

 threats – hrozby [15]. 
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Obrázek č. 2: SWOT analýza [15] 

 

Podstatou SWOT analýzy je tedy identifikovat klíčové faktory ovlivňující silné a slabé 

stránky společnosti a příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. V praxi existuje celá řada 

různých metodik, výkladů a způsobu vytváření SWOT analýzy. Mimo jiné s ní souvisí i 

Analýza 5F. 

 

1.17 Porterova analýza 5F 

Analýza 5F (fiveforces) je prací Michaela E. Portera. Jde o způsob analýzy odvětví a 

jeho rizik. Aplikovaný model pracuje s pěti ovlivňujícími faktory. Podstatou metody je 

prognózování vývoje konkurenční situace v odvětví, jež si autor analýzy zvolil. Toto 

prognózování se provádí na základě možného odhadu chování následujících subjektů 

působících na daném trhu a rizika hrozícího podniku z jejich strany: 

 stávající konkurenti – a jejich schopnost ovlivňovat cenu a nabízené množství 

daného výrobku či v našem případě služby, 

 potencionální konkurenti – možnost, že vstoupí na trh a ovlivní cenu a 

nabízené množství dané služby, 

 dodavatelé – jejich schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství dané služby, 

 kupující – jejich schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství daného 

výrobku, 

 substituty – cena a množství nabízené služby aspoň částečně schopných 

nahradit danou službu [15]. 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na základě načerpaných informací lze říci, že základy modelu důsledně vychází 

z mikroekonomie – z analýzy trhu, chování firmy a chování spotřebitele. Pokud by měl 

být model ještě více situován do mikroekonomie, lze přidat k původnímu modelu další 

dva rozměry: 

 chování vlády – regulace odvětví, 

 trh komplementů – jejich nabízené množství a cena 

 

 V trhu komplementů se jedná o zohlednění situace na souvisejících trzích [15]. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Porterův model [15] 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Profil společnosti 

Obchodní jméno:  OK GROUP a.s. 

Právní forma:   akciová společnost 

Sídlo firmy:   Mánesova 3014/16, Brno, PSČ 612 00 

IČ:    255 61 804 

Základní jmění:  1 000 000 Kč 

Statutární orgán – představenstvo: Ing. Radoslav Kubiš, předseda představenstva 

Ing. Milan Ondra, místopředseda představenstva 

Ing. Zdenka Dufková, člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Historie společnosti 

Akciová společnost OK GROUP byla založena v roce 1999 a od roku 2007 rozšířila své 

působení i na slovenský pojišťovací trh prostřednictvím dceřiné společnosti OK 

GROUP SLOVAKIA, a.s. V roce 2009 se OK GROUP a.s. stala zakládajícím členem 

profesního uskupení OK HOLDING, v témže roce byla založena sesterská společnost 

OK KLIENT a.s., která se zabývá finančním poradenstvím. 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Loga některých členů OK HOLDINGU  

 

Obrázek č. 4: Logo společnosti 
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V září roku 2013 byla zahájena strategická spolupráce s největší finančně poradenskou 

společností v České republice, společností Partners Financial Services. OK GROUP pro 

tohoto strategického partnera zajišťuje pojištění majetku korporátních klientů a 

podnikatelů. 

Závěrem roku 2013 upevnila OK GROUP a.s. své postavení na trhu pojišťování firem a 

podnikatelů nákupem 100 % podílu ve společnosti MEDITO CZ a.s., v první polovině 

roku 2014 pak nákupem 100 % obchodních podílů společností MAKLÉŘSKÁ 

NÁRODNÍ s.r.o. a INTERWAY INSURANCE BROKERS spol. s r.o., které se tímto 

zařadily do uskupení OK GROUP. 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Loga nových akvizicí OK GROUPu 

 

Makléřská skupina OK GROUP má své místo na pojišťovacím trhu Evropské unie, což 

potvrzuje vysokým nasazením a orientací na spokojenost klienta. V současné době patří 

OK GROUP mezi 5 nejúspěšnějších pojišťovacích makléřů, registrovaných Asociací 

českých pojišťovacích makléřů. Je nadále leaderem uskupení OK HOLDING, jehož 

celkové zprostředkované pojistné přesahuje částku 1,8 miliardy českých korun. 

Společnost OK GROUP a.s. je registrována u MF ČR (viz Příloha č. 1) a pojištěna u 

Generali pojišťovny pro případ odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění 

100.000.000,- Kč na pojistnou událost (viz Příloha č. 2). 

 

2.3 Spolupráce s předními pojistiteli na českém trhu 

OK GROUP a.s. má smluvně zabezpečenou součinnost se všemi nejvýznamnějšími 

pojistiteli na českém pojišťovacím trhu, u nichž má ověřenou finanční spolehlivost. 

Působí však bez závislosti na jediném pojistiteli a rizika svých klientů umisťuje na 

pojistném trhu za nejvýhodnějších podmínek.  
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Mezi hlavní obchodní partnery patří: 

1. Česká pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 

spolupráce od roku 1999, zprostředkované pojistné za rok 2014 činilo cca 313 MIO Kč 

2. Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 

spolupráce od roku 1999, zprostředkované pojistné za rok 2014 činilo cca 234 MIO Kč 

3. Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 

spolupráce od roku 1999, zprostředkované pojistné za rok 2014 činilo cca 151 MIO Kč 

4. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 

spolupráce od roku 2004, zprostředkované pojistné za rok 2014 činilo cca 149 MIO Kč 

5. Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

spolupráce od roku 1999, zprostředkované pojistné za rok 2014 činilo cca 112 MIO Kč 

6. UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 

spolupráce od roku 2002, zprostředkované pojistné za rok 2014 činilo cca 22 MIO Kč 

7. ČSOB pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 

spolupráce od roku 1999, zprostředkované pojistné za rok 2012 činilo cca 54 MIO Kč 

 

Dále OK GROUP spolupracuje s Agra pojišťovnou, ACE European Group, AXA 

pojišťovnou, Coface, D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, Evropskou cestovní 

pojišťovnou, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, AIG, Maxima pojišťovnou, 

Pojišťovnou České spořitelny, Pojišťovnou VZP, QBE, Slavia pojišťovnou, Triglav 

pojišťovnou, Wüstenrot pojišťovnou a mnoha dalšími. 

V následující mapě jsem zaznačil všechna důležitá obchodní místa firmy. Začátkem 

července 2015 se bude otevírat významná pobočka v Přerově, čímž bude dotvořena 

obchodní síť „Severní Morava“.  

 

 

 

 

 

 

 

                        Obrázek č. 7: Rozmístění poboček 
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2.4 Vývoj počtu PPZ ve společnosti OK GROUP a.s. 

V následující tabulce jsem zaznamenal vývoj počtu podřízených pojišťovacích 

zprostředkovatelů (dále jen PPZ), kteří pracují ve společnosti OK GROUP a mají 

registraci u ČNB. 

 Z grafu je vidět, že počet zprostředkovatelů začal dynamicky růst od roku 2005. 

Významný růst jsme zaznamenali v letech 2012-2014, kdy začali hojně přecházet 

obchodní skupiny z pojišťoven. Rok 2015 jsem do tabulky a zároveň tedy do grafu 

nezaznamenával záměrně. Zatím je za tento rok stejně slibný nárůst jako za roky 

minulé. 

 

Tabulka č. 4: Nárůst počtu PPZ v daných letech 

 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu PPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Průběh zpracování zakázky OK GROUP a.s. 

Celý proces je zahájen na základě pojistného zájmu klienta, tj. zájmu klienta o konkrétní 

pojištění. Klient je poté kontaktován a v naprosté většině případů i navštíven 

obchodníkem OK GROUP. Obchodník vyspecifikuje parametry klientova pojistného 

zájmu a doporučí vhodný pojistný produkt. V případě, že se jedná o některou ze 
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specifických oblastí pojištění (např. pojištění odpovědnosti, pojištění právní ochrany, 

zemědělské pojištění aj.) může obchodník přizvat k jednání s klientem některého ze 

specialistů OK GROUP na danou problematiku. Po specifikaci důležitých potřeb klienta 

předává obchodník tyto podklady z jednání na úsek úpisu podnikatelských rizik, kde 

upisovatelé zpracují formulář poptávky, jenž je poté rozeslán spolupracujícím 

pojišťovnám. Výběr oslovených pojišťoven záleží jednak na znalosti pojistných 

produktů jednotlivých pojišťoven konkrétního upisovatele, jednak na samotném druhu 

pojištění, protože ne všichni pojistitelé dnes nabízejí všechny pojistné produkty. 

Obvykle v průběhu 3 – 4 dnů obdrží upisovatelé konkrétní nabídky od poptaných 

pojišťoven a tyto nabídky pak postoupí obchodníkovi (v některých případech se může 

stát, že pojišťovna nabídku vůbec nepředloží – důvodem může být například vysoká 

škodovost). Obchodník nabídky vloží do jednotné nabídkové šablony OK GROUP – 

důvodem pro tuto „administrativní“ úpravu je snaha o předložení přehledné celkové 

nabídky klientovi, tak, aby mohl srovnávat jednotlivé nabídky pojišťoven dle stejných 

kritérií. Nejlevnější nabídka totiž může obsahovat vyšší spoluúčast klienta či 

předpokládat nižší krytí rizika, což je z jednotné šablony nabídky patrné. Poté následuje 

předložení a projednání nabídky u klienta, kdy obchodník klientovi vysvětlí obsah, 

výhody a úskalí jednotlivých nabídek, obchodník také upozorní klienta na splátky a 

splatnost pojištění či zkušenosti s vyřizováním pojistných událostí. Zde je pak prostor 

na jednání o konkrétní slevě, kterou může klient získat (např. sleva za propojištěnost, tj. 

klient uzavře u jednoho pojistitele více pojistných smluv aj.). Po zodpovězení všech 

klientových otázek následuje v ideálním případě podpis pojistné smlouvy. 

 

Graf č. 2: Průběh zakázky 
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2.6 Systém JSPOKG 

Společnost vyvíjí a využívá vlastní informační systém „JSPOKG“. Velkou výhodou 

vlastního systému je, že může být kdykoliv modifikován dle legislativních změn a 

aktuálních potřeb společnosti. Celý systém OKG je napsán na platformě Java. Řešení je 

postaveno na linuxovém serveru. Linux byl zvolen jako nízkonákladový a efektivní 

systém. Pro uložení dat se používá databáze MYSQL, což je v uložení tabulkových dat 

de facto standardem. 

 

2.7 Vizualizace systému JSPOKG 

Po přihlášení kteréhokoliv PPZ či zaměstnance společnosti se zobrazí Úvodní strana. 

Zde je v systému možné vyhledávat dle různých kritérií, a to zápisem do příslušné 

kolonky. Na levé straně se nachází nabídka odpovídající výše zmíněné struktuře 

systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Vizualizace systému JSPOK 
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2.7.1 Struktura systému JSPOKG 

Níže uvedené schéma zobrazuje základní strukturu systému společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Struktura zápisu do systému JSPOKG 

Schéma struktury zápisu do systému zobrazuje postupné kroky při zápisu do systému. 
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2.8 Vkládání obchodní dokumentace do JSPOKG 

Vkládání obchodní dokumentace je důležitý prvek každodenní práce všech obchodníků 

působících pod záštitou společnosti OK GROUP. Na práci pojišťovacího 

zprostředkovatele je důležité nejen příjemné vystupování a dobrá komunikační 

schopnost s klientem, ale i pečlivost v zakládání obchodní dokumentace vedoucí ke 

správnému a úplnému vedení obchodní dokumentace, zejména pojistných smluv. 

Další odstavce povedou k zpřehlednění kompletní obchodní dokumentace jak pro 

přicházející obchodníky, tak i pro stávající obchodníky. Budou pojednávat o 

dokumentech, které jsou vyžadovány právním systémem při uzavírání pojistné smlouvy 

dle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2.8.1 OK GROUP a typy pojišťovacích zprostředkovatelů 

Jak jsem již zmínil, společnost OK GROUP je registrována a vystupuje jako pojišťovací 

makléř i jako pojišťovací agent. V následujících řádcích vysvětlím, jakým způsobem 

fungují tyto dvě formy v praxi a jaké dokumenty je potřeba v případě jednotlivých typů 

zprostředkovatelů uložit do systému JSPOKG. 

 

 Smlouva sjednaná agentsky: o pojistnou smlouvu sjednanou agentsky se jedná 

v případě, že ji společnost OK GROUP i její obchodníci připravují a podepisují 

sami. Jedná se např. o retailové smlouvy, pojištění vozidel atd.. V tomto případě 

je v Záznamu z jednání, který je součástí pojistné smlouvy příslušné pojišťovny, 

uvedeno agentské registrační číslo OK GROUP u ČNB, tj. 012274PA. 

K pojistné smlouvě se přikládají Informace pro klienta PA, nejsou-li součástí 

pojistné smlouvy. 

 Smlouva sjednaná makléřsky: o pojistnou smlouvu sjednanou makléřsky se 

jedná v případě, že ji připravuje a podepisuje pojistitel. Jedná se např. o 

majetkové, odpovědností, zemědělské smlouvy atd. V tomto případě jsme jako 

makléř povinni provádět analýzu produktů jednotlivých pojistitelů dle 

požadavku klienta. Ve smlouvě je poté uvedeno makléřské registrační číslo OK 

GROUP u ČNB, tj. 001643PM. 
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2.8.2 Dokumentace, kterou ukládá pojišťovací zprostředkovatel u 

obchodu sjednávaného agentsky 

Nyní uvedu základní dokumentaci, kterou musí vypracovat a ukládat pojišťovací 

zprostředkovatel, který pojistnou smlouvu sjednává agentským způsobem.  

Pojišťovací agent bezpodmínečně uloží: 

 Informace pro klienta: informace pro klienta je dokument, který se předkládá 

klientovi k podpisu bezprostředně před podepsáním pojistné smlouvy. Jsou 

v něm zaneseny povinné údaje o zprostředkovateli, o možnostech klienta podat 

stížnost a další informace v souladu s § 21 zákona č.38/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů.  PPZ předá jeden z originálů klientovi, druhý originál uloží 

ve své dokumentaci, scan pak v JSPOKG, není-li součástí smlouvy. 

 Pojistná smlouva: PPZ předá jeden z originálů klientovi, druhý zašle příslušné 

pojišťovně, třetí originál uloží ve své dokumentaci, scan pak v JSPOKG. 

 Souhlas s nakládáním s osobními údaji: PPZ založí originál ve své dokumentaci, 

scan v JSPOKG (není-li součástí PS a jen u fyzické osoby na rodné číslo). 

 

2.9 Dokumentace, kterou ukládá pojišťovací zprostředkovatel u 

obchodu sjednávaného makléřsky 

 Plná moc: jedná se o plnou moc, kterou uděluje klient danému PPZ 

k nezávaznému zpracování nabídky na pojištění. PPZ uloží originál této plné 

moci v archivu OKG, scan pak v JSPOKG.  

 Informace pro klienta a záznam z jednání: PPZ předá jeden z originálů klientovi, 

druhý originál uloží ve své dokumentaci, scan pak v JSPOKG, není-li součástí 

smlouvy.   

 Analýza: jedná se o analýzu pojistných produktů, kterou daný PPZ klientovi 

zpracovává dle § 21 zák. č. 38/2004 Sb. – originál uloží v dokumentaci, scan 

v JSPOKG. 

 Pojistná smlouva: PPZ předá jeden z originálů klientovi, druhý zašle příslušné 

pojišťovně, třetí originál uloží ve své dokumentaci, scan pak v JSPOKG. 

 Souhlas s nakládáním s osobními údaji: opět je zde povinnost pro PPZ založit 

originál v dokumentaci, scan v JSPOKG (jen u fyzické osob na rodné číslo). 
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2.10 SWOT analýza 

Silné stránky:  

 silná vyjednávací síla u pojistitelů díky velikosti a dlouhodobosti společnosti na 

trhu, 

 dobré renomé firmy, 17 let na trhu 

 úspěšnost likvidace pojistných událostí, 

 velké množství obchodních míst vč. Slovenska, 

 pohotovost 24 hodin denně, 

 široká nabídka pro klienty díky velké škále smluvních partnerů, tj. pojistitelů, 

 zkušený obchodní tým, vlastní risk manažer, 

 neustálé inovace v oblasti IT, IT techniky a komunikační techniky. 

 

Slabé stránky: 

 díky nákupu dvou makléřských společností není zcela dotvořen dokonalý servis, 

 nevyrovnanost pobočkového vytížení, 

 neochota externích spolupracovníků k dalšímu vzdělávání. 

 

Příležitosti: 

 budoucí rozvoj trhu, 

 možná expanze společnosti do okolních zemí Evropské unie, např. Polsko, 

Maďarsko, 

 uplatnění se v servise likvidačních, servisních organizací. 

 

Hrozby: 

 díky přetlaku na trhu je snížená prestiž pojišťovacích zprostředkovatelů obecně, 

 neustálé vyvíjení tlaku ČNB na změny a aplikaci Evropského práva, 

 neutichající konkurenční boj, 

 recese ekonomiky, 

 legislativa – neustále nové normy a jejich zpřísňování, 

 požadavky na archivaci dokumentů. 
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2.11 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

 Stávající konkurenti na pojistném trhu: jak již bylo řečeno, konkurence v 

oboru pojišťovacích makléřů je obrovská. V České republice je těchto firem 

přibližně ke stovce. Tyto firmy si mezi sebou významně konkurují, snaží se být 

co nejlepší a nabídnou svým klientům co nejlepší službu za co nejmenší cenu. V 

posledních letech si začaly některé pojišťovny zakládat vlastní makléřské 

společnosti a významně tak zesílily konkurenční boj v tomto odvětví, jelikož si 

mohou dovolit pojišťovat za nižší pojistné. S rozvojem internetu vznikla také 

nová skupina konkurence, tj. společnosti, které sjednávají pojištění online. Tyto 

společnosti pracují s automatickými kalkulátory pojistného, kdy po zadání 

několika povinných parametrů vyhodnotí z předvolených produktů ten 

nejlevnější. Takovéto společnosti tedy pracují s minimálními náklady, nejsou 

však schopny poskytnout klientovi téměř žádný servis. 

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů: riziko vstupu nových konkurentů je určitě 

možné. Pro vstup nových konkurentů na trh je potřeba, aby splnili registraci u 

ČNB a zkoušky o odborné způsobilosti pojišťovacího makléře či jiného typu 

pojišťovacích zprostředkovatelů. Odrazujícím prvkem pro vstup nových 

konkurentů na trh může být poměrně silná konkurence. Ti větší, mezi které patří 

i společnost OK GROUP, mají velice silné vyjednávací schopnosti u pojistitelů, 

svoji historii i referenční klienty, což je významný prvkem při výběrových 

řízeních. Specifikem tohoto odvětví je malá účinnost přímé reklamy – daleko 

účinnější je doporučení a pozitivní lobbing.  

 

 Vyjednávací síla dodavatelů: dodavatelé jsou v tomto případě pojišťovny, 

které si určují ceny pojistného samy na základě specializovaných výpočetních 

technik a určeného rizika. Záleží také na vyjednávací schopnosti daného 

pojišťovacího makléře. Jak už jsem uvedl výše, společnost OK GROUP přináší 

pojišťovnám značný objem zprostředkovaného pojištění. I zde platí přímá 
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úměra: vyšší objem pojistného = lepší pozice při vyjednávání o obchodních 

slevách =˃ lepší obchodní podmínky než malý makléř. 

 

 Vyjednávací síla zákazníků: vyjednávací síla klientů je v tomto odvětví velice 

silná. Jak už bylo řečeno, klient má možnost požádat o nabídku pojištění svého 

majetku od několika subjektů zároveň. Záleží na tom, komu podepíše plnou moc 

na vytvoření nezávazné nabídky pojištění a s kým se mu bude u jednacího stolu 

sedět příjemněji. Je důležité zachovat na první schůzce dobrý dojem. Toto 

odvětví se řídí pravidlem, že první dojem je v komunikaci rozhodující moment, 

od kterého se odvíjí v další komunikaci vše ostatní.  

 

 Hrozba substitutů: pojištění je natolik specifická služba, že zde není vhodný 

substitut. Variantou je pouze pojištění nesjednat – i tato varianta může být za 

určitých předpokladů pro klienta výhodnější (např. pojištění starého stroje – 

vysoká spoluúčast, vysoké pojistné). 

 

2.12 Současný stav směrnic ve společnosti 

Směrnice jsou ve společnosti k dispozici na společném internetovém portále, zvaném 

intranet, do kterého získá automaticky vstup každý zaměstnanec a PPZ.  

Interní směrnice jsou řádně aktualizovány, o čemž jsou všichni pracovníci informováni 

prostřednictvím pravidelně rozesílaného newsletteru. Za tvorbu a aktualizaci směrnic je 

zodpovědný interní auditor. Některé směrnice však nebyly doposud zpracovány.  

 

2.13 Kontraktační proces 

Společnost OK GROUP vystupuje jako pojišťovací makléř, pojišťovací agent a 

sdružuje pod sebou podřízené pojišťovací zprostředkovatele. Na takovou společnost je 

kladena řada legislativních požadavků – konkrétní požadavky na konkrétní typy 

zprostředkovatelů uvádím v příloze č. 4. Povinností společnosti je zajistit řádné plnění 

těchto požadavků, jednak z pozice pojišťovacího makléře a agenta, tak i z pozice 

zodpovědné osoby za podřízené pojišťovací zprostředkovatele, vystupující jménem této 

společnosti. Tento administrativní proces se nazývá kontraktační proces. 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V návrhové části představím jednoduchou strukturu pro tvorbu a zavedení 

vnitropodnikových směrnic pro společnost OK GROUP.  

Vybral jsem směrnice:  

1. Zásady pro výběr obchodního zástupce podílejícího se na zprostředkování 

pojistných produktů, 

2. Pravidla pro zprostředkování pojištění a styku s klientem, 

3. Pravidla pro vyřizování a evidenci stížností. 

 

Tyto směrnice jsem vybral proto, že návrh směrnice č. 1 a 3. zatím ve firmě nebyl 

konkretizován. Návrh směrnice č. 2 sice společnost měla, ale nebyl aktualizován dle 

nových vyhlášek. Věřím, že mé návrhy budou ve společnosti lehce využitelné a 

pomohou k bezproblémovému fungování společnosti v už zmíněných oblastech. 

 

Podkladem pro tvorbu směrnic byla odborná literatura, ale hlavně praktické znalosti 

problému, které jsem konzultoval s controllingovým specialistou, jenž provádí kontrolu 

a dohlíží nad průběhem činnosti každého obchodníka působícího pod značkou OK 

GROUP. 

 

3.1 Návrh směrnice č. 1 pro OK GROUP: Zásady pro výběr 

obchodního zástupce podílejícího se na zprostředkování 

pojistných produktů 

Na základě dohody s předsedou představenstva jsem se rozhodl zpracovat návrh 

vnitropodnikové směrnice s názvem „Zásady pro výběr obchodního zástupce 

podílejícího se na zprostředkování pojistných produktů“. Společnost OK GROUP si 

pečlivě vybírá spolupracovníky, které přijme do svých obchodních řad. Zatím ale žádná 

pravidla pro výběr podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů nebyla vydána.  

 



50 

 

3.1.1 Předmět a účel směrnice 

Tato interní směrnice upravuje postupy při výběru nového PPZ společnosti OK GROUP 

a.s. (dále jen „OKG“), podílejícího se na zprostředkovatelské činnosti v rámci obchodní 

sítě zmiňované firmy. Směrnice dále vymezuje práva a povinnosti 

pověřených/odpovědných osob a podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů PPZ. 

 

3.1.2 Zápis do registru 

Fyzická nebo právnická osoba ucházející se o pozici PPZ v OK GROUP musí být před 

zahájením své činnosti zapsána v registru České národní banky. Tato zapíše do registru 

fyzickou nebo právnickou osobu, která splnila podmínky stanovené zákonem pro výkon 

činnosti podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele. 

Do registru musí být zapsány všechny zákonem stanovené údaje včetně jejich změn. 

 

3.1.3 Odborná způsobilost 

Fyzická nebo právnická osoba ucházející se o pozici PPZ ve společnosti je povinna 

prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí získání všeobecných a odborných 

znalostí nezbytných pro výkon její činnosti. 

Všeobecné znalosti se prokazují dokladem o maturitní zkoušce ze střední školy. 

Odborné znalosti se prokazují dokladem o absolvování odborného studia na střední 

nebo vysoké škole nebo složením odborné zkoušky.  

Odborným studiem se pro účely odborné způsobilosti rozumí středoškolské nebo 

vysokoškolské studium, zaměřené na problematiku pojišťovnictví, finančních služeb a s 

tím souvisejících oblastí.  

Odbornou praxí se pro účely odborné způsobilosti rozumí činnost v pojišťovně 

související s uzavíráním pojistných smluv nebo v oblasti zprostředkovatelské činnosti v 

pojišťovnictví. 

Osoba s odbornou způsobilostí na úrovni základního nebo středního kvalifikačního 

stupně odborné způsobilosti, která hodlá provozovat zprostředkovatelskou činnost PPZ 

v OKG, musí prokázat všeobecné znalosti, znalosti v rozsahu odborného minima 

stanoveného pro základní nebo střední stupeň odborné způsobilosti, nejméně dvouletou 

odbornou praxi, znalosti pojistných produktů, jejichž zprostředkování nabízí, a 
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schopnost řádně tyto produkty klientovi vysvětlit nebo provést analýzu konkurenčních 

produktů pojišťoven a nabídnout klientovi pojistný produkt nejlépe vyhovující jeho 

potřebám. 

Osoba, která hodlá provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, 

musí prokázat všeobecné znalosti, znalosti postupů likvidace pojistných událostí a 

schopnost určit výši pojistného plnění v závislosti na obsahu pojistné smlouvy. 

 

3.1.4 Důvěryhodnost 

Za důvěryhodnou fyzickou osobu se považuje fyzická osoba plně způsobilá k právním 

úkonům, a která splňuje požadavky na důvěryhodnost v souladu s § 19 zák. č. 38/2004 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Za důvěryhodnou se považuje právnická osoba, která splňuje požadavky na 

důvěryhodnost v souladu s § 20 zák. č. 38/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.1.5 Základní zásady při výběru obchodního zástupce 

Podmínky stanovené zákonem a touto směrnicí musí být vždy dodrženy.  

Maximální důraz při výběru obchodního zástupce OKG musí být kladen na odbornou 

způsobilost, důvěryhodnost, obchodní potenciál a praxi. 

Registrace PPZ může být realizována v rámci procesu výběru za splnění podmínek pro 

registraci a podmínek výše uvedených. 

 

3.1.6 Vymezení zodpovědnosti 

Osoba zodpovědná za výběr nového PPZ zásadně nemůže být osoba, která je přímo 

zainteresována na obchodní výkonnosti přijímaného.  

Zodpovědná osoba k řízení procesu výběru nového pracovníka je vedoucí zaměstnanec 

OKG. 

Povinnosti vedoucího zaměstnance/pověřené osoby k výběru obchodních zástupců: 

 objektivní posouzení důvěryhodnosti a odborné způsobilosti, 

 posouzení obchodních schopností na základě referenčních pokladů, 

 posouzení komunikativních schopností a vystupování. 
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Vedoucí zaměstnanec/pověřená osoba má za povinnost předložit celkový návrh a 

odůvodnění k výsledkům výběru jednotlivých uchazečů vedení společnosti OKG. 

Vedoucí zaměstnanec/pověřená osoba je dále povinna kontrolovat dodržování této 

směrnice 

 

3.2 Návrh směrnice č. 2 pro OK GROUP: Pravidla při 

zprostředkování pojištění a styku s klientem 

Na základě teoretických poznatků, které jsem uvedl v kapitole 1.8.1, kde jsem popisoval 

Informace poskytované zájemci před uzavřením pojistné smlouvy dle zákona č. 38/2004 

Sb. navrhnu základní strukturu pro zpracování směrnice: „Pravidla při zprostředkování 

pojištění a styku s klientem“.  

 

3.2.1 Předmět a účel směrnice 

Tato interní směrnice upravuje práva a povinnosti podřízených pojišťovacích 

zprostředkovatelů (a to jak fyzických, tak právnický osob) spolupracujících se 

společností OK GROUP a.s. při vykonávání zprostředkovatelské činnosti, na kterou má 

OKG udělené povolení ČNB, mezi pojistitelem a mezi klientem. 

 

3.2.2 Všeobecná pravidla směrnice 

Zprostředkování pojištění je každý PPZ povinný vykonávat v souladu s právními 

předpisy, zejména zák. 38/2004Sb., zák. 89/2012 Sb. a zák. 277/2009 Sb. nebo jinými 

obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k výkonu zprostředkovatelské 

činnosti v oblasti pojišťovnictví, vnitřními předpisy OKG, interními oznámeními 

pojistitele, všeobecnými pojistnými podmínkami jednotlivých pojistitelů, smluvními 

ujednáními a aktuálně platnými sazebníky jednotlivých pojistitelů a za tímto účelem se 

s nimi pravidelně obeznamovat. Při obchodním styku s klienty musí PPZ vystupovat 

tak, aby nebyla poškozena práva a obchodní značka OK GROUP a.s. 

Každý PPZ, provozující zprostředkovatelskou činnost nebo činnost samostatného 

likvidátora pojistných událostí, je povinen tuto svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, 
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chránit zájmy spotřebitele (klienta), zejména nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, 

neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o 

charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Na požádání je povinen předložit 

klientovi či pojišťovně osvědčení o svém zápisu do registru u ČNB. Na žádost klienta je 

PPZ povinen sdělit způsoby svého odměňování. V souvislosti se svojí činností 

pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí 

nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální 

povahy. 

 

PPZ a samostatný likvidátor pojistných událostí je povinen zachovávat mlčenlivost 

podle zvláštního právního předpisu upravujícího pojišťovnictví (§ 39 zákona č. 

363/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) o všech skutečnostech, které se dozvěděl v 

souvislosti s výkonem své činnosti, a nesmí je zneužít ve svůj prospěch nebo ve 

prospěch jiného. 

 

PPZ a samostatný likvidátor pojistných událostí odpovídá za škodu způsobenou při 

provozování své činnosti. Této odpovědnosti se zprostí, jestliže prokáže, že vzniku 

škody nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze 

požadovat. 

 

Při uzavření pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytně nutné, při její změně je PPZ 

povinen klientovi nebo pojistníkovi sdělit informace, které jsem uvedl v teoretické části 

v kapitole, tedy: 

 obchodní firmu nebo název, u právnické osoby sídlo, u fyzických osob jméno, 

popřípadě jména, příjmení, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, 

popřípadě jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která jedná jménem 

pojišťovacího zprostředkovatele, 

 registr, ve kterém je evidován a způsob, jakým lze ověřit jeho zápis v registru, 

 jakýkoliv přímý nebo nepřímý podíl pojišťovacího zprostředkovatele na 

hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno, 

převyšující 10 %, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-363#f1999413
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-363#f1999413
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 zda pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající 

danou pojišťovnu má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a 

kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, jestliže tento podíl převyšuje 10 %, 

 údaje o postupech, podle nichž spotřebitel a ostatní dotčené osoby mohou podat  

stížnost, popřípadě žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele. 

 

Povinnosti, uvedené v odstavci 1, jsou zahrnuty do formulářů pro komunikaci 

s klientem („Informace pro klienta“) přístupné pro všechny PPZ na intranetu společnosti 

OKG – náhled formuláře „Informace pro klienta“ uvádím v příloze č. 5. 

 

PPZ je klienta povinen informovat, s ohledem na charakter zprostředkovávané pojistné 

smlouvy o tom, že: 

 poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytovat 

řádnou analýzu dle zákona,  

 má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování daného pojištění pro více 

pojišťoven a na žádost klienta mu sdělí názvy těchto pojišťoven, nebo 

 nevykonává zprostředkovatelskou činnost ani podle jedné ze dvou výše 

uvedených možností a na žádost klienta mu sdělí názvy pojišťoven, se kterými 

je oprávněn sjednávat pojištění. 

 

Jestliže PPZ zakládá své doporučení klientovi na analýze nabídky pojišťoven, pak své 

doporučení podloží analýzou dostatečného počtu pojistných produktů nabízených na 

trhu tak, aby mohl podle odborných kritérií doporučit uzavření pojistné smlouvy 

odpovídající potřebám a požadavkům klienta. 

 

Před uzavřením pojistné smlouvy je PPZ povinen, zejména na základě informací 

poskytnutých klientem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění, zaznamenat 

požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých 

pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného 

produktu. K tomuto slouží dokument volně přístupný všem PPZ na intranetových 

stránkách společnosti OKG pod názvem „Záznam z jednání a informace pro klienta“ – 

příloha č. 6. 
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Není-li dále stanoveno jinak, informace podle odstavců 1 až 4 je pojišťovací 

zprostředkovatel povinen poskytnout: 

 písemně nebo na nosiči dat, který je přístupný klientovi, 

 jasně a přesně, klientovi srozumitelnou formou,  

 v úředním jazyce členského státu, ve kterém je pojištění sjednáváno, nebo v 

jiném dohodnutém jazyce. 

 

3.3 Návrh směrnice č. 3 pro OK GROUP: Pravidla pro evidenci a 

vyřizování stížností 

V rámci svojí praxe ve společnosti OK GROUP jsem zaznamenal skutečnost, že čas od 

času dochází ke stížnostem klientů na postup PPZ. Po prostudování příslušné legislativy 

a požadavků dohledového orgánu jsem navrhl „Pravidla pro evidenci a vyřizování 

stížností“. 

3.3.1 Předmět a účel směrnice 

Tato interní směrnice bude upravovat postupy při přijímání, vyřizování, evidenci 

a kontrole podnětů a stížností, které může podat každá fyzická / právnická osoba, která 

je klientem OK GROUP a.s. Směrnice dále vymezuje práva a povinnosti 

pověřených/odpovědných osob a podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů PPZ. 

Tato interní směrnice se vztahuje i na každého správce pojistných smluv či zaměstnance 

OKG, který je na základě smlouvy se společností zplnomocněn vykonávat 

zprostředkovatelskou činnost pro OKG. 

 

3.3.2 Přijetí stížnosti 

Každý zaměstnanec, PPZ nebo spolupracovník OKG je povinen přijat stížnost týkající 

se správnosti a kvality služeb na kterémkoliv místě. Stěžovatel má právo podat stížnost 

prostřednictvím všech komunikačních možností (fax, e-mail, telefon, dopis). Stížnost je 

ze strany klienta považována za podanou k datu doručení v její písemné formě, 

podepsané ze strany klienta. Při telefonickém podání stížnosti je potřebné, aby byl 

klientovi následně zaslán formulář přijetí stížnosti (viz Příloha č. 7), který je nutné 
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vyplnit vždy. Při e-mailové formě podání je možné formulář vyplnit pracovníkem OKG 

a e-mail stěžovatele přiložit jako přílohu, jen když e-mail obsahuje všechny potřebné 

údaje a náležitosti k zaevidování stížnosti. Osoba přijímající stížnost zaznamená datum 

přijetí, zkontroluje všechny osobní údaje dle informací dostupných v informačním 

systému JSPOKG. Klient obdrží kopii tohoto formuláře. V případě, že klient v průběhu 

vyhotovování zápisu odmítne uvést osobní údaje, je zástupce OKG povinen upozornit 

stěžovatele, že stížnost je anonymní a nebude vyřízená. 

 

3.3.3 Evidence stížností 

Evidence stížností spočívá ve vytvoření, pravidelné aktualizaci a doplňování 

přehledného souboru všech doručených stížností klientů s uvedením čísla stížnosti, data 

doručení, způsobu řešení, data vyřízení, jména stěžovatele, osoby odpovědné za 

vyřízení stížnosti, čísla pojistné smlouvy nebo pojistné události, které se stížnost týká 

nebo jména osoby, vůči které je stížnost směřována, předmětu stížnosti, 

opodstatněnosti/neopodstatněnosti stížnosti a přijatých opatření. 

 

3.3.4 Postup šetření a vyřizování stížností 

Osoba, která přijala stížnost, je povinná zápis o stížnosti okamžitě postoupit (e-mailem 

na okgroup@okgroup.cz nebo poštou) na centrálu OKG, Mánesova 3014/16, 612 00 

Brno, internímu auditorovi, který je koordinátorem stížností. Ten postoupí stížnost na 

osoby, kterých se tato stížnost týká, za účelem zjištění všech okolností a vzniku příčiny 

stížnosti. Do formuláře „evidence stížností“ se zapisuje datum postoupení stížnosti 

k vyjádření a osoby, na níž se stížnost postupuje. Koordinátor stížností soustředí a zašle 

všechny doklady a vyjádření obchodnímu řediteli, který je zodpovědný jednak za 

produkty, komunikaci s klienty i PPZ a je tak schopen oprávněnost stížnosti 

kvalifikovaně posoudit. Po posouzení předmětné stížnosti, přijetí závěru a opatření se 

stěžovatel písemně obeznámí s výsledkem šetření a závěrem, kde musí být jasně 

stanoveno, jak se postupovalo, a zda je stížnost opodstatněná nebo ne. V případě 

opodstatněnosti musí být oznámen postup při nápravě předmětné věci. Jak samotná 

stížnost, tak postup jejího řešení je dáván na vědomí předsedovi představenstva 

společnosti. 
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3.3.5 Termíny vyřizování 

Stížnost musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 dní od jejího doručení, v odůvodněných 

případech je možné lhůtu prodloužit nejvíce na 60 dní ode dne doručení, přičemž 

důvody prodloužení lhůty musí být stěžovateli oznámeny do 30 dní ode dne doručení 

stížnosti. Stížnost se považuje za vyřízenou dnem převzetí písemné odpovědi klientem. 

Výše uvedené neplatí v případě doručení stížnosti od instituce jako je ČNB apod., 

přičemž tato stížnost může obsahovat jiný termín vyřízení stížnosti. 

 

3.3.6 Archivace stížností 

Všechny podklady a přílohy, které byly použity k vyřízení stížnosti včetně podání 

stížnosti a písemné odpovědi, se musí archivovat nejméně 5 let od data jejího přijetí. 

Archivaci vykonává odpovědný pracovník OKG – koordinátor stížností. Je zodpovědný 

za evidenci stížností, postoupení k vyřízení, její ukončení a zaslání odpovědi, a též za 

archivaci. 

 

3.3.7 Vymezení zodpovědnosti 

Osoba zodpovědná za vyřízení stížností zásadně nemůže být osoba, vůči které stížnost 

směruje. Zodpovědná osoba k vyřizování stížností je vedoucí zaměstnanec OKG, tj. 

interní auditor. 

Povinnosti vedoucího zaměstnance/pověřené osoby k vyřizování stížností: 

 vyřizování stížnosti ve stanovené lhůtě,  

 důsledné přešetření předmětu stížnosti, 

 objektivní posouzení oprávněnosti/neoprávněnosti stížnosti, 

 vypracování, podepsání a odeslaní odpovědi klientovi, 

 je oprávněn písemně postoupit stížnost jiné zodpovědné osobě k vyřízení, 

 zodpovídá za archivaci stížností a všech dokumentů ke stížnosti, 

 předkládá svá zjištění, návrh opatření k odstranění příčiny stížnosti anebo i 

následků špatného výkonu zprostředkovatelské činnosti zástupce OKG vedení 

OKG, 
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 nařizuje společně s vedením OKG nápravu a postupy na odstranění zjištěných 

skutečností, 

 kontroluje aplikování přijatých opatření, 

 zpracovává zprávu o stížnostech a předkládá ji ke kontrole vedení OKG a je 

zodpovědný za její odeslaní na ČNB ve stanovených termínech (do 31.3. 

každého roku), 

 vede centrální evidenci stížností, 

 bezodkladně obeznamuje vedení společnosti OKG o přijetí stížnosti, 

 dbá na dodržení termínu pro vyřízení stížností, 

 koordinuje průběh vyřízení stížností na základě pokynů vedení OKG. 

 

Vedoucí zaměstnanec/pověřená osoba má za povinnost prokazatelným způsobem 

seznámit s touto směrnicí všechny zaměstnance OKG, PPZ a všechny spolupracovníky, 

kteří mají smluvní vztah s OKG. PPZ je zodpovědný za všechny své spolupracovníky 

a zaměstnance, i když tito nemají smluvní vztah s OKG. 

 

Za prokazatelný způsob seznámení se se směrnicí, je považováno: 

a) zaslaní informaci o směrnici e-mailem 

b) zápis z porady s uvedením seznamu přítomných nebo samostatná listina 

obsahující jmenný seznam zaměstnanců, datum seznámení a podpis každého 

z přítomných. Tyto doklady se evidují tak, aby byli kdykoliv v případě kontroly 

a dohledu k nahlídnutí. 
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4 ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat aktuální legislativní normy, platné v České 

republice v daném období zpracování mé bakalářské práce a na základě této analýzy 

vytvořit strukturu některých vnitropodnikových směrnic společnosti OK GROUP, tak, 

aby byly tyto směrnice využitelné v praxi.  

 

Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, bylo nutné zorientovat se v teoretických okruzích 

dané problematiky. V první části práce jsem tedy obecně popsal podstatu 

controllingového systému ve společnosti. Dále jsem vybral pro tuto práci důležité 

právní normy. V závěru teoretické části jsem charakterizoval podstatu 

vnitropodnikových směrnic, SWOT analýzy a Porterovu analýzu 5F. Poznatky 

z teoretických zdrojů jsem poté v další části mé práce aplikoval na makléřskou 

společnost OK GROUP. Nejprve jsem uvedl profil společnosti OK GROUP, její historii 

a nejnovější akvizice, které vedly k jejímu růstu. Dále jsem popsal současnou situaci na 

trhu, která je nyní pro společnost OK GROUP přívětivá, právě díky jejímu 

dynamickému rozvoji. Provedl jsem také SWOT analýzu a Porterovu analýzu pěti sil. 

 

Na základě teoretických poznatků a interních poznatků o společnosti jsem v návrhové 

části sestavil základní strukturu tří vnitropodnikových směrnic.  

První směrnice je určena úzkému vedení společnosti a jejím cílem je důkladnější 

vyhodnocení příjmu nových pojišťovacích zprostředkovatelů.  

Návrh druhé směrnice je určen pro podřízené pojišťovací zprostředkovatele společnosti 

a upravuje pravidla zprostředkování pojištění a styku s klientem.  

Evidenci a vyřizování stížností upravuje poslední, mnou navržená, směrnice. V této 

směrnici jsem vytvořil pravidla pro postup při evidenci, posouzení oprávněnosti, 

vyřízení i archivaci stížností klientů. 

 

Vytvořené směrnice vycházejí ze zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

likvidátorech pojistných událostí a ze zákonů souvisejících s činností pojišťovacích 

zprostředkovatelů. Jsou tedy vytvořeny s ohledem na předmět podnikání společnosti, 
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zohledňují specifika oboru podnikání a konkrétní situaci, v níž se makléřská společnost 

OK GROUP nyní nachází.  

 

Aby byl naplněn záměr společnosti OK GROUP provozovat svoji podnikatelskou 

činnost v souladu s legislativními požadavky controllora, tj. ČNB, doporučuji 

implementovat mé návrhy směrnic mezi ostatní oficiální vnitropodnikové směrnice. 

Dále doporučuji, aby byly tyto vnitropodnikové směrnice neustále udržovány aktuální. 

Doporučuji také, aby každý nový spolupracovník byl se všemi vnitropodnikovými 

směrnicemi řádně seznámen.  

Téma contollingové činnosti ve společnosti OK GROUP bych rád šířeji rozpracoval 

v diplomové práci v navazujícím studiu na fakultě podnikatelské. 

 

Tímto považuji cíl své práce za splněný. 
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Příloha č. 4: Kontraktační proces 

 

PPZ PA PM

Jménem a na účet více pojišťoven (bez jakéhokoliv omezení) X

Pro zájemce o pojištění (tj. klient) X

Jménem a na účet pojišťovacího agenta nebo makléře X

Nesmí inkasovat pojistné ani  zprostředkovávat výplatu pojistného  plnění X

Může inkasovat pojistné a zprsotředkovávat výplatu pojistného plnění X X

Za  škody způsobené pojišťovacím zprostředkovatelem při  výkonu

zprostředkovatelské činnosti odpovídá pojišťovací agent nebo makléř, 

pro něhož je činný

X

Za  škody způsobené pojišťovacím zprostředkovatelem při  výkonu

zprostředkovatelské činnosti  odpovídá  pojišťovna, pokud  se k tomu

písemně zavázala

X

Za  škody způsobené pří výkonu  zprostředkovatelské činnosti  odpovídá

sám pojišťovací zprostředkovatel, který je povinen být pojištěn pro případ této  

odpovědnosti

X X

Udržovat stanovenou finanční jistimu nebo používat oddělený

bankovní účet
X X

Pojišťovnou X

Pojišťovacím agentem nebo makléřem X

Pojišťovnou, pokud nebylo se zájmem o pojištění (tj. klientem) a pojišťovnou 

dohodnuto jinak
X

Povinnost splňovat podmínky důvěryhodnosti X X X

Základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti X

Střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti X

Vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti X

Nejméně 2 roky X

Nejméně 4 roky X

Jen  před zkušební komisí jmenovanou bankovní radou  ČNB X X

V pojišťovně, která  je k tomu oprávněna X

V instituci, která je k tomu oprávněna a je uvedena ve vyhlášce  k

Zák.č.38/1994, Sb.
X

Povinnost absolvovat doškolovací kurz každých  5  let X X X

Povinnost být zapsán v registru X X X

Povinnost zpracovávat a  předkládat ČNB X X

Roční výkaz činnosti

Výkon zprostředkovatelské činnosti

Inkaso pojistného a výplata pojistného plnění

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti

Povinnosti pro případ, že je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn přijímat pojistné, resp. 

zprstředkovávat výplatu pojistného plnění

Odměňování

Důvěryhodnost

Odborná způsobilost

Odborná praxe

Odbornou zkoušku lze vykonat

Průběžné doplňování odborných znalostí

Zápis do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé
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