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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je řešena v prostředí nasyceného pojišťovnického trhu na území České 

republiky. Pojednává o produktu životního pojištění společnosti Allianz pojišťovna a.s., 

konkrétně o podpoře prodeje tohoto produktu. Práce představuje algoritmus, jenž slouží pro 

běžnou obchodní praxi obchodního zástupce a usnadnění prodeje. Program je vytvořen, 

podle potřeb obchodníků, ve vývojovém prostředí MS Excelu, tedy Visual Basic for 

Applications. Vytvořené řešení umožňuje obchodníkovi demonstrovat současné zajištění 

příjmů (resp. výdajů) klienta v kontextu se zajištěním bydlení a zajištěním budoucnosti. 

Hlavním výsledkem práce je vytvoření finančního plánu jednotlivce. 

Abstract 

This bachelor thesis is solved in an environment saturated insurance market in the Czech 

Republic. Thesis discuss about the life insurance product from Allianz pojišťovna a.s. 

specifically the promotion of sales of this product. Work represents an algorithm, which is 

used for routine business practice sales representative and facilitate the sale. According to 

the needs of traders is a program created in the development environment of MS Excel, a 

Visual Basic for Applications. The created solution enables the trader to demonstrate the 

same time ensuring incomes (ie. costs) client in the context of ensuring of housing and 

ensuring the future. The main result of this work is to create a financial plan for the individual. 
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ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce jsou matematické metody v ekonomii, konkrétně v oblasti 

pojišťovnictví. Téma jsem si zvolil, protože mě velmi zajímá tato problematika a věřím, že 

se jedná o důležitou a rychle se rozvíjející oblast. 

V životě každého člověka hrají finance velmi důležitou roli. Naproti tomu je 

hovor o penězích všeobecně považován víceméně za tabu a charakter je také historicky více 

spojován s nedostatkem peněz než s bohatstvím a přepychem. Pokud se ovšem od 

společenských mýtů o penězích odpoutáme, tak zjistíme, že peníze jsou neutrální prostředek 

směny a nástroj k zajištění budoucnosti. Každý člověk má určitou životní úroveň, ze které 

by nerad slevoval. Úsilí spojené s výběrem nové televize, nebo vozu se ale často nedá vůbec 

srovnat s úsilím, které lidé vyvíjejí k zajištění a udržení žádoucí životní úrovně. Pokles 

životní úrovně není nikdy spojený s pozitivními změnami, ale protože je statisticky 

prokázané, že trvalé štěstí a dlouhodobý úspěch nejsou běžný jev, je nutné a nanejvýš 

žádoucí, připravit se i na nepříjemné životní události. 

V dnešní době se na trhu vyskytuje velké množství finančních institucí, finančních produktů 

a ještě více finančních poradců. Právě kvůli nasycenosti trhu a množství rychle se měnících 

produktů je tato práce velmi náročná na kvalitní a účelné jednání.  

Ne všichni finanční poradci jsou stejně kvalifikovaní a stejně zodpovědní ke svým 

potencionálním klientům.   

Ve své práci jsem se snažil vytvořit účelný nástroj, který by pomáhal nejen finančním 

poradcům v komunikaci s klienty ale hlavně klientům, kterým by názorně ukazoval, jak 

získat za co nejlepších podmínek to, co skutečně potřebují. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem předkládané bakalářské práce je dle matematických metod zhodnotit současné 

postavení Allianz pojišťovny a.s. v rámci České republiky a vytvoření účinného nástroje, 

který povede k lepšímu postavení na pojišťovnickém trhu. Naplnění tohoto cíle bude 

dosaženo prostřednictvím dílčích cílů. 

Prvním dílčím cílem bude definování prostředí, v němž se společnost na českém trhu 

nachází, podle údajů České asociace pojišťoven, dále pak pomocí analýz vnitřního a 

vnějšího prostředí. 

Neméně důležitým dílčím cílem bude vytvoření programu, podle požadavků managementu 

Allianz pojišťovny a.s., ve vývojovém prostředí MS Excel prostřednictvím jazyka VBA, 

který bude obchodním zástupcům sloužit jako podpůrný prostředek při obchodních 

jednáních. Jeho používání by také mělo zvýšit konkurenci schopnost Allianz pojišťovny a.s. 

na českém trhu a díky plnému, kvalitnímu a úplnému řešení zvyšovat spokojenost klientů.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V úvodní kapitole jsou uvedeny poznatky, o které se práce opírá v následujících kapitolách, 

jsou jimi analýza současného stavu a návrh vlastního řešení. 

Teorie je rozdělena na tři hlavní kategorie podle oblastí. První oblast rozebírá teorii 

analyzování prostředí, druhá teorii pojišťovnictví a třetí oblast se zaobírá teorií MS Excel a 

jeho vývojovým prostředím VBA. 

1.1  Analýza prostředí 

Každou společnost ovlivňují v jejím chodu vnitřní a vnější faktory. S danými faktory by se 

měla společnost blíže seznámit. Obecně známé jsou některé analýzy, které se zaměřují buď 

na analýzu vnějšího prostředí, vnitřního prostředí, nebo na oba faktory dohromady. 

1.1.1 Analýza vnějšího prostředí – STEP 

Pro analýzu vnějšího prostředí se využívá především STEP analýza. Za klíčové součásti 

analýzy vnějšího prostředí lze označit faktory: 

 politické a legislativní (P)  

 ekonomické (E) 

 sociální a kulturní (S) 

 technologické (T) 

 ekologické (E) – pokud dojde k zařazení tohoto faktoru, jedná se o STEPE analýzu 

Mezi politické faktory se řadí především zákony, nařízení, vyhlášky a směrnice, jimiž se 

musí společnost řídit. Ekonomické faktory působící na společnost jsou především 

ekonomické souvislosti jako je vývoj HDP, inflace, platební bilance, vývoj hospodářství 

v jiných státech či nastavení cen konkurence. Sociální a kulturní faktory vychází především 

ze vzdělání, demografického vývoje obyvatel a jejich životní úrovně. Technologické 

podmínky určuje hlavně technický stav daného oboru a také možnosti výzkumu a vývoje 
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daného odvětví, ve kterém společnost obchoduje. Ekologické faktory se přidávají 

v současné době, protože podniky se snaží ekologicky myslet na budoucnost1. 

1.1.2 Porterův model 

Z jiného hlediska se na analýzu vnějšího trhu zaměřil Porter, když identifikoval síly, které 

působí na podnik a představují možné hrozby a příležitosti. Síly mohou působit souběžně 

nebo pouze některá z nich. Intenzita a směr působení významně ovlivňují podnikatelské 

prostředí. Tyto působící faktory lze shrnout podle následujících bodů:  

 Konkurenční prostředí - jeho schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství 

daného výrobku/služby. 

 Dodavatelé - jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství potřebných 

vstupů. 

 Zákazníci - jejich schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství daného 

výrobku/služby. 

 Substituty a komplementy - cena a nabízené množství výrobků/služeb aspoň 

částečně schopných nahradit daný výrobek/službu. 

 Nově vstupující podniky - možnost, že vstoupí na trh a ovlivní cenu a nabízené 

množství daného výrobku/služby. 2 

1.1.3 Analýza vnitřního prostředí – SWOT 

Vnitřní prostředí podniku zahrnuje všechny kontrolovatelné prvky uvnitř podniku, které 

ovlivňují kvalitu činností. Hojně využívaným nástrojem je SWOT analýza. Pro účely 

analýzy vnitřního potenciálu se využívá pouze její část (silné a slabé stránky podniku). 

Na základě shromážděných dat se poté vytvářejí strategie vycházející ze silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. Celková SWOT analýza se skládá ze čtyř částí, přestože 

příležitosti a hrozby vychází z vnějšího prostředí.  

                                                 
1 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 
2 PORTER, Michael E. Konkurenční strategie: Metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 
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 Silné stránky - vychází ze schopností podniku a měl by jich podnik v konkurenčním 

boji využít. 

 Slabé stránky - určitým způsobem omezují chod společnosti a podnik se je musí snažit 

minimalizovat. 

 Příležitosti – okolnosti, přicházející zvenčí a je možné je využít pro případný rozvoj 

a růst. 

 Hrozby – negativně působící faktory z vnějšího prostředí, které by mohly jakkoliv 

ovlivnit společnost. 3 

1.2  Pojištění 

„Historikové tvrdí, že se nic neobvyklého neděje. Ekonomové dokazují, že cyklický vývoj 

odráží přirozený stav ekonomického vývoje společnosti. Obyčejní lidí žasnou, pod tlakem 

globalizovaných mediálních informací, jak se množí četnost a rozsah přírodních katastrof a 

neustále se opakují finanční krize. Přitom právě odvětví pojišťovnictví je zde od toho, 

aby snížilo dopady nepředvídatelných událostí a způsobených škod na životech, zdraví a 

majetku. Ani pojišťovnictví však nedokáže zcela zabránit negativním dopadům projevů 

v přírodě a ve společnosti. I když není všemohoucí, přesto může významně napomoci 

v obnově chodu domácnosti, podniků i veřejných statků.“4 

1.2.1 Základní pojmy pojišťovnictví 

Každá fyzická i právnická osoba má dvě možnosti, jak se finančně vypořádat s nečekanými 

událostmi. Může je krýt z vlastních zdrojů, nebo může využít služeb pojišťovny, tedy 

přesunout rizika na tuto instituci. Pojišťovny nemohou ovlivnit výskyt nahodilých událostí, 

vznik škod. Pojištění ale může eliminovat dopad těchto nečekaných událostí.5 

Pojištění patří mezi finanční služby. Principem této služby je za úplatu (=pojistné) poskytnutá 

ochrana. Jako součást ekonomiky působí pojištění na růst a procesu reprodukce 

                                                 
3 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 
4 tamtéž, s. 7. 
5 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 
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tím, že přesouvá část finanční rezervy tam, kde je to v daném okamžiku nejvíce potřeba, 

tedy na místa, jenž byla vystavena nečekané události. 6 

Zainteresované strany: 

 Pojistník - fyzická, či právnická osoba, jenž uzavřela smlouvu s poskytovatelem 

pojištění. Osoba zavazující se platit pojistné za pojistnou ochranu. 

 Pojištěný – fyzická, či právnická osoba, na jejíž majetek, zdraví nebo na jejíž 

odpovědnost za škody se pojištění vztahuje. 

 Pojistitel – právnická osoba, která má oprávnění provozovat pojištění, tj. pojišťovna 

či jiná organizace s povolením od ČNB . 

 Obmyšlená osoba - fyzická, či právnická osoba, které vzniká právo na výplatu 

sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. 7 

 Oprávněná osoba - fyzická, či právnická osoba, které vzniklo právo na pojistné plnění 

v případě nečekané události. 8 

 Zajišťovna – právnická osoba, která za úplatu přejímá část rizik pojišťovny, 

tj. pojišťovna pro pojišťovny. 9 

1.2.2 Komerční pojištění 

Komerční pojištění je obvykle prováděno pomocí smluv. Většinou je v dobrovolné podobě, 

nicméně se můžeme setkat i se zákonným pojištěním. Komerční pojištění lze rozčlenit dle 

způsobu tvorby rezerv na pojištění riziková a rezervotvorná.  V pojištěních rizikových platí 

podmíněná návratnost peněz za předpokladu vzniku pojistné události. U pojištění 

rezervotvorných se vytváří rezerva, která je dle ujednání v budoucnu vyplacena. 10 

                                                 
6 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 
7 MONDE FINANCE. Pojmy v pojišťovnictví [online]. [cit. 2016-05-17].    

 Dostupné z: http://monde.cz/pojmy-v- pojistovnictvi/ 
8 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 
9 CIPRA, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 
10 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 
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Princip komerčního pojištění je běžnému člověku dobře známý. Pojišťovny primárně lidem 

nabízejí produkty (životní a neživotní pojištění) a člověk, který má zájem vstoupit do 

pojištění (=zájemce o pojištění) sjednává s pojišťovacím agentem, nebo makléřem novou 

smlouvu. V té zájemce o produkt se zavazuje uhradit smluvenou částku (=pojistné) a 

pojistitel k výplatě sjednané sumy v případě nečekané události (=obnosové pojištění), 

případně k úhradě vzniklé škody do sjednaného limitu (škodové pojištění). 

1.2.3 Zajišťovnictví 

Pojem zajištění lze laicky vyjádřit jako pojištění pojišťovny. Zajištění se netýká pojištěného, 

jedná se výhradně o vztah pojistitele a zajistitele. Při zajištění dochází k rozdělení rizika, 

které nese pojišťovna, na přijatelnou velikost, mezi pojišťovnu a zajišťovnu. Samozřejmě 

za úplatu. Zajištění sice rozsah škod nezmenšuje, ale činí důsledky nečekaných událostí 

finančně únosnější a tím podporuje stabilitu celkových finančních výsledků pojišťovny. 11 

Základní pojmy: 

 Zajistník - právnická osoba, která předává část rizika do zajištění. 

 Zajistitel – právnická osoba, která za úplatu přijímá část rizika od prvopojistitele. 

 Zajistné – úplata zajistiteli za přijetí části rizika. 

 Zajišťovna – specializovaná instituce, která se zabývá zajišťovací činností. 

 Cese – část rizika, jenž byla pojišťovnou přenesena do zajištění. 

 Vlastní vrub – část rizika, jenž si pojistitel ponechává na vlastní odpovědnost. 12 

Zajištění lze klasifikovat podle různých hledisek (viz obr. 1). Jedná se však pouze o základní 

přehled dle jednotlivých charakteristik. 

 

                                                 
11 CIPRA, Tomáš. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. 
12 CIPRA, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 
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Obr. č. 1: Zajištění 

 

Zdroj: CIPRA, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 

Zajištění podle použitých nástrojů: 

- Klasické nástroje: jedná se o klasické, zvlášť neodlišované zajištění 

- Moderní nástroje: v zajištění je možné využívat nástroje kapitálového trhu13 

Zajištění podle účelu:  

-  Pojistně-technický účel: primárně ochrana pojistitele, před pojistnými riziky. 

- Jiný účel: primárně nevnímá jako cíl ochránit pojistitele, nýbrž má ekonomický cíl, 

např.: vylepšení ukazatelů, daňové a licenční důvody, apod.14 

 

 

                                                 
13 CIPRA, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 
14 tamtéž 
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Zajištění podle formy: 

- Fakultativní zajištění: funguje na principu individuality, každá smlouva je 

individuálně nabízena, či přijímána k zajištění. Prvopojistitel nemá povinnost ji 

zajistiteli nabídnout, naopak zajistitel ji nemá povinnost přijmout. 

- Obligatorní zajištění: zajistitel je podle předem smluvených podmínek povinný 

přijmout celé portfolio pojistných smluv, respektive rizik z nich vyplývající. Taktéž 

prvopojistitel má závazky, musí smluvený objem smluv podstoupit k zajištění.15 

Zajištění podle typu: 

- Proporcionální zajištění: funguje na principu poměru odpovědnosti za případné 

škody. Prvopojistitel a zajistitel se poměrem dělí o pojistné plnění a každý hradí část. 

- Neproporcionální zajištění: prvopojistitel v tomto typu zajištění pracuje s vlastním 

vrubem, tj. částkou do které hradí veškeré škody. Za nadlimitní škody ručí zajistitel.16 

Zajištění podle ceny 

- Zajištění za pevnou cenu: cena zajištění může být fixní, nebo záviset na množství 

pojistných smluv. 

- Zajištění na proměnnou cenu: ve většině případů je cena zajištění portfolia 

pojistných smluv závislá na mnoha faktorech a je různá.17 

Zajištění podle stupně cedenta 

- přímý pojistitel: zajištění se týká přímo pojistitele (pojistník-pojistitel-zajistitel). 

- Retrocedent: zajištění se týká až zajistitele (pojistník-pojistitel-zajistitel-zajistitel 

II).18 

                                                 
15 CIPRA, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 
16 tamtéž 
17 tamtéž 
18 tamtéž 
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1.3 Výpočet ceny pojistného 

„Každé zboží nebo služba se na trhu prodává za určitou cenu. V případě pojištění cenu 

pojistné služby představuje pojistné, které odráží objektivní cenu rizika obsaženou v netto 

pojistném.“ 19 

Pojistná hodnota vyjadřuje hodnotu majetku v době pojištění. Pojistná hodnota se určuje 

obecně třemi způsoby: 

 Nová cena – vyjadřuje částku, kterou by musel majitel vynaložit na pořízení identické 

věci ve stejné kvalitě v daném čase a místě. 

 Časová cena – vyjadřuje sumu, kterou by musel majitel vynaložit na pořízení 

identické věci ve stejné kvalitě v daném čase a místě, poníženou o opotřebení. 

 Cena odhadem – znamená možnost pojistníka, určit cenu odhadem, v tomto případě 

se vždy jedná o určení horní hranice plnění v případě škodní události. 

 Podpojištění – pojem představuje skutečnost, v níž je klientem záměrně, za účelem 

snížení pojistného, podhodnocen jeho majetek. 20 V případě škodní události má 

pojistitel právo krátit plnění o to až o 50% ze sjednané podpojištěné sumy. 

Nová a časová cena je v praxi využívána v případě majetkového pojištění. Cena odhadem je 

používána v pojištění životním, úrazovém a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. 21 

Kalkulační vzorec pojistného pro výpočet majetkového pojištění: 

Pb = Pn + Nv + Z  

kde: 

Pb = pojistné brutto; Pn = pojistné netto; Nv = náklady vlastní; Z = zisk 22 

                                                 
19 ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví, s. 30. 
20 CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: teorie a praxe. 
21 tamtéž 
22 ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. 
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Kalkulační vzorec pojistného pro výpočet životního pojištění: 

 Pb = Pn + A + B + C + D + Z 

kde: 

Pb = pojistné brutto; Pn = pojistné netto; A = jednorázové pojistné náklady; B = běžné 

správní náklady po celou dobu pojištění; C = běžné inkasní náklady; D = běžné 

správní náklady spojené s výplatou důchodu; Z = zisk23 

Snížení nákladů na pojistné: 

 Spoluúčast – vyjadřuje dohodnutou částku, kterou si klient v případě škodní události 

platí sám a pojišťovna mu o tuto sumu ponižuje plnění. 

 Sleva za dobrý škodní průběh – sleva používaná u pojištění majetku, jedná se o slevu 

na základě předešlého pojištění, při němž nebyla hlášena pojistná událost. 

 Sleva za propojištěnost – sleva, které většinou automaticky dosáhne klient, který si 

u jedné společnosti pojistí více rizik. Jde o rozložení rizika na více pojistných smluv 

v rámci pojištění jednoho pojištěnce. 

 Obchodní sleva – představuje privilegium pojišťovacího zprostředkovatele 

poskytnout odpovídající slevu odrážející jeho funkční zařazení ve společnosti.24 

1.3.1 Životní pojištění 

Životní pojištění zahrnuje krytí rizik, která ohrožují životy lidí. Primární funkcí je ochrana 

rizika smrti a rizika dožití.25 Takto definované životní pojištění můžeme najít v literatuře od 

Ducháčkové, či Cipry. Komerční pojišťovny definují primární funkci životního pojištění 

jako zajištění životní úrovně pojištěnce a jeho rodiny. 26 

                                                 
23 ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. 
24 tamtéž 
25 DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Pojistné trhy: změny v postavení pojišťovnictví v globální éře. 
26 ALLIANZ [online]. © Allianz, 2016 [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: www.allianz.cz 
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Životní pojištění existuje na trhu v mnoha podobách, v podstatě se odvíjí stále ze stejného 

základu, mohou v něm být kryta rizika smrti a dožití s možností připojištění dalších rizik, 

jako například riziko invalidity, riziko trvalých následků úrazu, riziko závažných 

onemocnění, aj. Lze říci, že v dnešní době se již člověk může pojistit naprosto libovolně 

na jakékoliv jednotlivé riziko, bez nutnosti rizika smrti, či dožití. 

Typy životního pojištění: 

 Investiční životní pojištění: tento produkt se skládá z investiční části tj. sumy, kterou 

klient pravidelně platí do podílových jednotek a z části rizikové, kterou si klient může 

zajistit ochranu proti nečekaným událostem. Investiční životní pojištění je pojištění, 

u kterého je výše plnění vázána na hodnotu podílových jednotek, což může mít 

za následek i extrémně dobrý nebo extrémně špatný stav výsledné výplaty. 27 

 Kapitálové investiční pojištění: tento produkt se skládá z investiční části tj. sumy, 

kterou klient pravidelně platí pojišťovně a z části rizikové, kterou si klient může 

zajistit ochranu proti nečekaných událostem. Kapitálové investiční pojištění se 

od investičního životního pojištění liší tím, že v případě dožití je klientovi vyplacena 

smluvená částka, výhodou je vědomí přesné výplaty bez rizika. 28 

 Rizikové životní pojištění: pojištění, které slouží pouze pro ochranu proti nečekaným 

událostem, bez jakéhokoliv spoření. 29 

 Věnové pojištění: princip tohoto produktu je obdobný jako investiční životní 

pojištění, rozdíl je v tom, že věnové pojištění uzavírá rodič ve prospěch dítěte a peníze 

jsou vypláceny dítěti. Podmínkou vyplacení je buď dožití (obvykle 25 let věku), 

nebo sňatek.30 

                                                 
27 PENIZE.CZ [online]. © Peníze.CZ, 2016 [cit. 2016-05-17].      

 Dostupné z: http://www.penize.cz/investicni-zivotni-pojisteni 
28 tamtéž 
29 FINANCE.CZ [online]. Finance media a.s. 2016 [cit. 2016-05-17].     

 Dostupné z: http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/zivotni-pojisteni/rizikove/ 
30 USETRENO.CZ [online]. © Ušetřeno.cz s.r.o., 2016 [cit. 2016-05-17].    

 Dostupné z: http://www.usetreno.cz/slovnik-pojmu/venove-pojisteni/ 
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 Pro úvěrové pojištění: pojištění, které obvykle vyžadují finanční instituce, které 

poskytují člověku hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Důvodem je 

zajištění aktiv finanční instituce pro případ úmrtí dlužníka. 

1.3.2 Úmrtnostní tabulky 

Základem pro výpočtové vzorce, které pojišťovny používají, jsou úmrtní tabulky, od roku 

2014 je nutné podle zákona užívat unisex tabulky, podle kterých se vypočítává cena 

životního pojištění. 31 

Proměnná X prezentuje věk osoby a nabývá hodnot od 0 let do ω let. Věk 0 let udává okamžik 

narození a věk ω je nejnižší věk, kterého se žádná osoba nedožije.  

1.3.3 Komutativní čísla 32 

Jedná se o pomocné hodnoty, které vznikají finančním diskontováním hodnot 

z úmrtnostních tabulek, pojišťovny je používají pro zjednodušení matematických výpočtů. 

Pro výpočet komutačních čísel se definuje diskontní faktor odpovídající technické úrokové 

míře i: 

𝑣 =  
1

(1 + 𝑖)
 

Rozlišujeme komutativní čísla nultého, prvního a druhého řádu, poslední zmíněné nejsou 

příliš používané. 

Komutativní čísla nultého řádu: 

𝐷𝑥 = 𝑙𝑥 ∗ 𝑣𝑥 

𝐶𝑥 = 𝑑𝑥 ∗ 𝑣𝑥+1 

                                                 
31 CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: teorie a praxe. 

32 CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce.  
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Dx = diskontovaný počet dožívajících se věku x, Cx = diskontovaný počet zemřelých ve věku 

x, dx = počet zemřelých ve věku x, lx = počet přeživších ve věku x 

Komutativní čísla prvního řádu: 

𝑁𝑥 = ∑ 𝐷𝑥+𝑗

𝜔−𝑥

𝑗=0

=  𝐷𝑥 +  𝐷𝑥+1 + ⋯ + 𝐷𝜔 

𝑀𝑥 = ∑ 𝐶𝑥+𝑗

𝜔−𝑥

𝑗=0

=  𝐶𝑥 + 𝐶𝑥+1 + ⋯ +  𝐶𝜔 

1.3.4 Výpočtové vzorce pro netto pojistné 33 

V dnešní době je již jen velmi zřídka používáno jednorázové pojistné, proto jsou uvedeny 

vzorce pro běžné pojistné. Pro stanovení netto pojistného je používán princip ekvivalence 

(očekává se, že suma, kterou pojišťovna ročně inkasuje na pojistném se rovná se sumou, 

kterou ročně vyplatí na pojistném plnění). 

Proměnou P označujeme běžně placené netto pojistné. 

 Pojištění pro případ smrti (Ax): 

𝑃𝑥 =  
𝐴𝑥

ä𝑥
=  

𝑀𝑥

𝑁𝑥
 

Pozn.: äx = důchod předlhůtní 

 Pojištění pro případ dožití (nEx): 

𝑃𝑥𝑛1 =  
𝑛𝐸𝑥

ä𝑥𝑛1
=  

𝐷𝑥+𝑛

𝑁𝑥 −  𝑁𝑥+𝑛
 

                                                 
33 CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 
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Pozn.: äxn1 = dočasný důchod předlhůtní, 

 Smíšené pojištění (Axn1): 

𝑃𝑥𝑛1 =  
𝐴𝑥𝑛1

ä𝑥𝑛1
=  

𝑀𝑥 −  𝑀𝑥+𝑛 + 𝐷𝑥+𝑛

𝑁𝑥 −  𝑁𝑥+𝑛
 

1.3.5 Výpočtové vzorce pro brutto pojistné 34 

Brutto pojistné je rozšířené netto pojistné o veškeré další náklady pojišťovny, jedná se o 

položku, kterou ve výsledku skutečně inkasuje pojišťovna od klienta. 

 Pojištění pro případ smrti (Ax): 

𝐵𝑥 =  
𝐴𝑥 +  𝛼 +  𝛽 ∗  ä𝑥

(1 −  𝛾)  ∗  ä𝑥
 

Pozn.: α = počáteční jednorázové náklady, β = běžné správní náklady, γ = inkasní náklady 

 Pojištění pro případ dožití (nEx): 

𝐵𝑥𝑛1 =
𝑛𝐸𝑥 +  𝛼 +  𝛽 ∗ ä𝑥𝑛1

(1 −  𝛾)  ∗  ä𝑥𝑛1
 

 Smíšené pojištění (Axn1): 

𝐵𝑥𝑛1 =
𝐴𝑥𝑛1 +  𝛼 +  𝛽 ∗ ä𝑥𝑛1

(1 −  𝛾)  ∗  ä𝑥𝑛1
 

1.4 Microsoft Excel 

„Excel je jeden z nejrozšířenějších programů, který je využíván ve firmách i 

pro soukromou potřebu. V Excelu jsou zpracovávány různé databázové seznamy, 

                                                 
34 CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 
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statistické a technické výpočty apod. Znalost Excelu je vyžadována téměř při všech 

výběrových řízeních na ekonomické a technické profese.“ 35 

MS Excel lze zařadit do skupiny programů, které označujeme jako procesory nebo 

spreadsheety. Tabulkové procesory lze chápat jako nástroj pro řešení obecných vědecko-

technických výpočtů. Umožňují nám používat matematické funkce, statistické funkce a 

funkce finanční, obrovskou výhodou je i možnost grafického zpracování dat, které výborně 

slouží pro prezentování. 36 

Pro široké spektrum uživatelů od výzkumníků až po asistenty jsou tabulkové procesory spolu 

s textovými editory nejpoužívanějšími nástroji, které umožňují uživatelům libovolně a 

hlavně svépomocí zpracovávat vlastní data, dle přání a potřeb. Někteří si vystačí 

se základními vlastnostmi, díky nimž zvládnou data zpracovat na uspokojivé úrovni. Jsou ale 

i uživatelé, kterým funkce a schopnosti programu nedávají prostor, pro takovou úroveň 

pracování dat jakou by si představovali, tito uživatelé mohou program zdokonalit 

programováním ve Visual Basic for Applications. 37 

1.5 Visual Basic for Application 

Všechna práce s kódem VBA probíhá v editoru, jenž je provázaný s Excelem a není ho 

možné spustit samostatně. Abychom mohli pracovat ve Visual Basicu, musíme nejprve přidat 

na pás karet vývojář. 38 

                                                 
35 BARILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ.      

 Microsoft Excel 2013: podrobná uživatelská příručka, s.17 
36 MS Excel [online]. Brno: © Fakulta stavební VUT v Brně, 2014 [cit. 2016-05-17].   

 Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/excel/ 
37 tamtéž 
38 BARILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2013: podrobná uživatelská příručka. 
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1.5.1 Hlavní funkce VBA 

Ve své podstatě lze říci, že Visual Basic for Applications slouží k tomu, aby programátor 

mohl vytvářet funkce a procedury, které buď pomocí aktivních prvků, nebo použitím 

ve vzorcích, uzpůsobily Excel dle jeho potřeb.  39 

Ve VBA lze pomocí funkcí, cyklů, formulářů, vytvořit velice zdařilé aplikace. Jeho využití 

v praxi je velmi široké. Zpravidla nám usnadňuje práci s velmi rozsáhlými dokumenty, 

urychluje rutinní činnost pracovníků a umožňuje účinné propojení jednotlivých dokumentů. 

V neposlední řadě lze za výhodu považovat nulové finanční náklady na pořízení, neboť je 

VBA součástí balíčku MS Office. 40 

1.5.2 Popis prostředí VBA 

Okno kódu: 

Jedná se o nejdůležitější okno, do něhož je vpisován kód jazyka VBA, (viz obrázek č. 2, 

vpravo dole). 41 

Okno projektu: 

Okno, které obsahuje všechny objekty, které jsou pro daný objekt k dispozici, 

(viz obrázek č. 2, vlevo nahoře). 42 

Okno vlastností: 

Okno, v němž je zřetelně popsáno, jakou vlastnost má označený objekt, (viz obrázek č. 2, 

vlevo dole). 43 

                                                 
39 BARILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2013: podrobná uživatelská příručka, 
40 JAK NA EXCEL [online]. © Pavel Lasák, 2016 [cit. 2016-05-17].     

 Dostupné z: http://office.lasakovi.com/excel/vba/prostredi-editoru-VBA/ 
41 tamtéž 
42 tamtéž 
43 JAK NA EXCEL [online]. © Pavel Lasák, 2016 [cit. 2016-05-17].     

 Dostupné z: http://office.lasakovi.com/excel/vba/prostredi-editoru-VBA/ 
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Okno formuláře + okno ovládacích prvků: 

Okno, na kterém se vytváří formulář, včetně jeho obsahu. Na formulář lze vkládat 

aktivní prvky z okénka „Toolbox“ (viz obrázek č. 2, uprostřed). Vložené aktivní prvky 

programátor naprogramuje tak, aby plnily přesně to, co si od nich programátor přeje. 44 

Obr. č. 2: Vývojové prostředí VBA 

 

Zdroj: screenshot obrazovky  

                                                 
44 BARILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2013: podrobná uživatelská příručka, 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

První část této kapitoly se věnuje současné situaci, v níž se společnost nachází na trhu, 

popisu Allianz pojišťovny a.s., dále produktům, které společnosti na trhu nabízí. Ve druhé 

části kapitoly je rozebrána organizační struktura společnosti, dále SLEPT analýza, analýza 

konkurenčních sil a SWOT analýza. 

2.1 Pojistný trh 

Dle údajů České asociace pojišťoven (dále jen ČAP) se v dnešní době na českém trhu 

vyskytuje 26 komerčních pojišťoven. Právě ČAP sdružuje všechny komerční pojišťovny, 

jejím posláním je zastupovat, koordinovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven 

ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám. Hraje významnou roli i ve vztahu 

k zahraničí.45 

V roce 2015 činilo roční předepsané pojistné dle ČAP celého pojistného trhu na našem území 

asi 116 miliard korun českých. Nejsilnější postavení na trhu, necelých 27 mld. korun, 

si udržuje Česká pojišťovna a.s. (viz graf č. 1), která na našem území fungovala až do roku 

1992 jako jediná instituce zabývající se pojišťovnictvím.46  Druhá největší pojišťovna na trhu 

je Kooperativa pojišťovna a.s. (viz graf č. 1), asi 23 mld. korun, která je členem Vienna 

Insurance group jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě, to 

Kooperativě poskytuje velmi silnou oporu a stabilitu.47 Třetí největším hráčem na českém 

pojistném trhu je Allianz pojišťovna a.s. (viz graf č. 1), asi 11,5 mld. korun, je součástí 

největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz Group. Na český trh se dostala v roce 

1993.48 V závěsu za Allianz pojišťovnou jsou Generali pojišťovna a.s. (viz graf č. 1), ČSOB 

                                                 
45 CAP: Česká asociace pojišťoven [online]. © ČAP, 2014 [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: www.cap.cz 
46 ČESKÁ POJIŠŤOVNA [online]. © Česká pojišťovna a. s., 2016 [cit. 2016-05-17].   

 Dostupné z: https://www.ceskapojistovna.cz/historie-a-vyvoj-cp 
47 VIG: Vienna Insurance Group [online]. © Vienna Insurance Group, 2016 [cit. 2016-05-17].  

 Dostupné z: http://www.vig.com/en/press/press-releases/show/cz/detail/vienna-insurance-group-

predni-pojistovaci-koncern-s-vyraznym-novym-logem.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2011 
48 ALLIANZ [online]. © Allianz, 2016 [cit. 2016-05-17].      

 Dostupné z: http://www.allianz.cz/vse-o-allianz/allianz/o-spolecnosti.html 
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Pojišťovna a.s. (viz graf č. 1) a Česká podnikatelská pojišťovna a.s. (viz graf č. 1). 

Zbytek pojistného trhu zastává 20 dalších pojišťoven, mezi které patří například Pojišťovna 

české spořitelny a.s., UNIQA pojišťovna a.s. a další.49 

Následující graf zachycuje zastoupení jednotlivých pojišťoven na trhu, podle velikosti jejich 

kmene. 

Graf č. 1: Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném smluvním pojistném dle metodiky ČAP za 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 50 

2.2 Představení společnosti Allianz pojišťovna, a.s. 

„Allianz pojišťovna, a.s. je součástí největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz 

Group, který chrání život a majetky 80 milionů lidí ve více než 70 zemích. V České republice 

působíme od r. 1993. Od té doby prošlo našima rukama přes 9 milionů smluv, a držíme si 

tak místo 3. největší pojišťovny u nás.“ 51 

                                                 
49 CAP: Česká asociace pojišťoven [online]. © ČAP, 2014 [cit. 2016-05-17].    

 Dostupné z: http://www.cap.cz/o-nas/clenove/clenske-pojistovny?layout=supin:extended 
50 CAP: Česká asociace pojišťoven [online]. © ČAP, 2014 [cit. 2016-05-17].    

 Dostupné z: http://www.cap.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-a-informace/tiskove-zpravy 
51 ALLIANZ [online]. © Allianz, 2016 [cit. 2016-05-17].      

 Dostupné z: http://www.allianz.cz/vse-o-allianz/allianz/o-spolecnosti.html 

23%

20%

10%7%

7%

6%

27%

PODÍL POJIŠŤOVEN NA CELKOVÉM 

PŘEDEPSANÉM SMLUVNÍM POJISTNÉM 

DLE METODIKY ČAP ZA ROK 2015

ČP KOOP ALLIANZ GP ČSOBP ČPP OSTATNÍ



32 

 

2.2.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti: Allianz pojišťovna, a.s. 

Právní forma:  akciová společnosti 

Sídlo:   Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

IČO:   471 15 971 

Datum zápisu:  23. 12. 1992 

Základní kapitál: 600 000 000 Kč 

Akcie:   600 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč 

Jediným akcionářem je společnost Allianz New Europe Holding GmbH se sídlem v rakouské 

Vídni. 52 

2.2.2 Historie společnosti 

Pojišťovna Allianz Versicherungs-AG byla založena v roce 1890 v Berlíně. Zpočátku 

nabízela klasické a žádané produkty tedy životní a požární pojištění. Za krátko se Allianz 

dokázala zařadit mezi nejznámější pojišťovny na světě. První velkou událostí, 

která otestovala sílu pojišťovny, bylo zemětřesení v San Franciscu roku 1906. V této zkoušce 

pojišťovna obstála a dokázala odškodnit všechny poškozené klienty. Stejně jako v případě 

legendárního Titaniku, do té doby největší námořní katastrofy v dějinám lidstva.53 

V roce 1998 došlo k významnému posílení pozic Allianz sloučením s AGF, jednou 

z největších francouzských pojišťoven. Tímto spojením vznikla v té době největší komerční 

pojišťovna v Evropě a jedna z největších pojišťoven na světě. Dalším spojením, tentokrát 

                                                 
52 ALLIANZ [online]. © Allianz, 2016 [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: www.allianz.cz 
53 ALLIANZ [online]. © Allianz, 2016 [cit. 2016-05-17].      

 Dostupné z: http://www.allianz.cz/vse-o-allianz/allianz/o-spolecnosti.html 
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v roce 2001, s německou Dresdner Bank se Allianz zařadila mezi největší světové 

poskytovatele finančních služeb.54 

„Dnes pojišťujeme holywoodské filmy, obrovské stavební projekty, dokonce i vesmírný 

program. Jsme významným sponzorem paralympijských sportovců, Formule 1 a naše jméno 

nese několik stadionů po celém světě, jako třeba Allianz Arena v Mnichově.“55 

V roce 2015 Allianz pojišťovna oslavila 125. výročí, časopis Forbes ji vyhodnotil 21. největší 

firmou na světě a její prodejní hodnota se odhaduje na 82 miliard dolarů. Společnost tedy 

stále zůstává největší a nejstabilnější finanční skupinou na světe.56 

2.2.3 Současný stav Allianz pojišťovny v rámci České republiky 

V dnešních dnech si Allianz pojišťovna na českém trhu vede velmi dobře, neustále rozšiřuje 

svoje portfolio, expanduje v rámci našeho území. Jako první pojišťovna na českém trhu přišla 

Allianz s věrnostním programem, Allianz PLUS. Allianz PLUS program je spuštěn 

od října 2015 a funguje na principu čím víc smluv, tím víc výhod.57 

V lednu 2016 koupila Allianz pojišťovna od společnosti Wüstenrot její pojišťovnu, 

čímž si zase o trochu přilepšila v konkurenčním boji.58 

Letos má Allianz pojišťovna v plánu otevírat kolem třiceti nových poboček po celé 

České republice, neustále nabírá nové zaměstnance a usilovně bojuje o nové klienty a 

snaží se maximálně servisovat klienty stávající.59 

 

                                                 
54 POBOČKA POJIŠŤOVNY ALLIANZ [online]. Brno: © Allianz Brno, 2014 [cit. 2016-05-17].  

 Dostupné z: http://allianz-brno.cz/o-nas/ 
55 ALLIANZ [online]. © Allianz, 2016 [cit. 2016-05-17].      

 Dostupné z: http://www.allianz.cz/vse-o-allianz/allianz/o-spolecnosti.html 
56 FORBES [online]. © Forbes Media LLC, 2016 [cit. 2016-05-17].     

 Dostupné z: http://www.forbes.com/companies/allianz/ 
57 Interní materiály Allianz pojišťovny a.s. 
58 WÜSTENROT [online]. © wüstenrot, 2016 [cit. 2016-05-17].     

 Dostupné z: https://www.wuestenrot.cz/o-nas/novinky/2015/pojistovny-wustenrot-prevzala-allianz 
59 Interní materiály Allianz pojišťovny a.s. 



34 

 

2.2.4 Nabízené produkty 

Pojištění osob: 

- Investiční životní pojištění: (viz 1.3.1 Životní pojištění), tento produkt je vhodný 

pro uplatňování daňových výhod (snížení daňového základu až o 12 tisíc Kč ročně). 

- Rizikové životní pojištění: (viz 1.3.1 Životní pojištění) 60 

Pojištění privátního majetku a odpovědnosti: 

- Pojištění budov: pojištění, které chrání budovy vlastněné pojistníkem 

proti nečekaným událostem jako např.: požár, úder blesku, zemětřesení, sesuv půdy, 

vandalismus,… 

- Pojištění domácnosti: produkt, který chrání movité věci pojistníka a jeho rodiny 

v domě, či bytu proti nečekaným událostem jako např.: požár, přepětí, krádež, 

porucha elektromotoru,… 

- Pojištění odpovědnosti: pojištění, které chrání pojistníka a osoby bydlící 

v též domácnosti vůči jimi způsobeným škodám proti třetí osobě, tzv. 

„občanská odpovědnost“, jako např.: vytopení spolubydlících, neúmyslné poškození 

cizí věci, neúmyslné zranění jiné osoby, škody způsobené vlastnictvím domácích 

zvířat,… 

- Pojištění rekreačních nemovitostí: pojištění, které chrání rekreační objekty 

vlastněné pojistníkem proti nečekaných událostem jako např.: požár, úder blesku, 

zemětřesení, sesuv půdy, krádež, vandalismus,…61 

Autopojištění: 

- Povinné ručení: pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tento produkt 

je nutný pro případ, že klient zaviní dopravní nehodu, v takovém případě pojišťovna 

                                                 
60 Interní materiály Allianz pojišťovny a.s. 
61 tamtéž 
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odškodní všechny poškozené (i spolujezdce viníka!!) a to i po zdravotní 

i po majetkové stránce, vyjma řidiče, který nehodu zavinil.  

- Havarijní pojištění: pojistný produkt, který ochraňuje klienta i před tím, 

když jeho vinou vznikne dopravní nehoda, i přestože je klient viníkem, pojišťovna ho 

řádně odškodní. 

- Doplňková připojištění: k autopojištění si lze přisjednat: pojištění skel, 

pojištění zavazadel, úrazové pojištění osob ve vozidle a asistenci62 

Podnikatelské pojištění: 

- Pojištění podnikatelů: produkt, který slouží jako ochrana majetku, zásob, cizích věcí 

a nákladu drobných a středních podnikatelů, zahrnuje také odpovědnost za škodu 

z výkonu povolání. 

- Pojištění průmyslu: produkt, který slouží jako ochrana majetku, zásob, cizích věcí a 

nákladu velkých podnikatelů a firem, zahrnuje také odpovědnost za škodu z výkonu 

povolání. 

- Pojištění technických rizik: zahrnuje stavební a montážní pojištění, 

také pojištění elektroniky a strojů. 

- Pojištění odpovědnosti autodopravce: speciální pojištění pro společnosti provozující 

autodopravu a spedici. 

- Pojištění D&O: pojištění, které chrání manažery firem, před úhradou škody vzniklé 

špatných rozhodnutím, které bylo učiněno v rámci výkonu povolání.  

- Flotily pojištění vozového parku: de-facto se jedná o hromadné autopojištění, 

výhodou pro podnikatele je ucelenost bezproblémovost. X vozidel = 1 smlouva a 

jedno vyúčtování.63 

 

 

                                                 
62 Interní materiály Allianz pojišťovny a.s. 
63 tamtéž 
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Co umí pojišťovna dál: 

- Cestovní pojištění: velmi oblíbený produkt, který chrání klienta v zahraničí, obsahuje 

pojištění léčebných výdajů nutných na ošetření, pojištění odpovědnosti, 

pojištění zavazadel,… 

- Penzijní připojištění: tento produkt, jak už z názvu vyplývá, je vytvořen pro spoření 

na stáří. Výhodami jsou státní příspěvky a možnost odpočtu z daňového základu 

až 12 000 Kč ročně.  

- Stavební spoření: produkt určený primárně dětem, či osobám před důchodem, 

jedná se o produkt určený na krátkodobou investici (minimálně 6 let). Výhodou je 

garantované zhodnocení a státní příspěvek. 

- Hypoteční a spotřebitelské úvěry: Allianz pojišťovna zaměstnává hypoteční 

specialisty, kteří zprostředkovávají hypoteční a spotřebitelské úvěry u bank 

působících na českém trhu jako např.: UniCreditBank, GE money bank,…64 

2.3 Organizační struktura 

V čele české dcery Allianz stojí generální ředitel pan RNDr. Jakub Strnad PhD., tomu 

podléhá generální ředitelství v Praze, které je přímo navázané na německou mateřskou 

Allianz pojišťovnu. Na generálním ředitelství se nachází právní oddělení společnosti, 

oddělení likvidací a specialisté z metodiky. Sídlo zde také má call-centrum Allianz 

pojišťovny. Generální ředitelství utváří směr vývoje celé společnosti, inovuje produkty, 

schvaluje novinky, nastavuje systém odměňování a řídí podle statistik a zpětných vazeb 

všechny subjekty pod sebou. 

Generálnímu ředitelství podléhají dvě ředitelství zemská, východ a západ. Na východě je 

v čele pan Petr Špičák a na druhé půlce našeho území je lídrem pan Josef Zelenka. Pod každé 

zemské ředitelství spadá několik regionálních ředitelství. Regionální ředitelství funguje 

de - facto jako samostatná jednotka, která zdravě soutěží s ostatními a snaží se dosáhnout 

co nejlepších výsledků, dává podklady výše pro zpětnou vazbu. Regionální ředitel má 

                                                 
64 Interní materiály Allianz pojišťovny a.s. 
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možnost ovlivnit personální otázky na svém ředitelství. Oblastní ředitel a oblastní manažer 

se od sebe liší zejména množstvím podřízených, první zmíněný jich má výrazně více. Oba 

se starají o své lidi, podporují je v rozvoji, a dělají vlastní obchod.  

Manažer týmu a vedoucí týmu jsou rovněž pozice odlišené pouze počtem podřízených, 

jiné pravomoci jsou totožné. Tito lidé se nejvíce starají o nabírání nových aktivních lidí a 

jejich začlenění do Allianz pojišťovny, stejně tak sami obchodují.  

Obchodní zástupci jsou nejnižší vrstvou v žebříčku, jsou to lidí, kteří se živý pojišťováním 

fyzických a právnických osob.  

Podrobně rozkreslená organizační struktura je zobrazena na grafu níže. 

Graf č.2: Organizační struktura společnosti Allianz pojišťovny a.s.  

 

Zdroj: vlastní vypracování 
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2.4 Obchodní zástupci 

Obchodní zástupce Allianz pojišťovny a.s. zajišťuje prodej nabízených produktů fyzickým a 

právnickým osobám. Obchodní zástupce prezentuje nabízené produkty, působivou formou 

představí základní informace, zodpovídá dotazy potenciálních zákazníků a jeho hlavním 

cílem je uspokojení potřeb klienta.  

2.4.1 Požadavky na obchodního zástupce 

Allianz pojišťovna a.s. je společností, která velmi dbá na svoje jméno a proto předtím, 

než obchodního zástupce nechá jednat svým jménem, musí dotyčný absolvovat 

cyklus zaškolení, kde se nový obchodní zástupce naučí jak jednat s klientem a kde jsou mu 

podrobně popsány a vysvětleny produkty. Samozřejmostí je minimálně 

středoškolské vzdělání s maturitou a čistý trestní rejstřík. Po dokončení 

zaškolovacího procesu je nutné, aby obchodní zástupce složit certifikační smlouvy u ČNB.  

2.4.2 Oslovování klientů 

Obchodní zástupce aktivně vyhledává a oslovuje nové potencionální klienty, zpravidla 

pomocí mobilního telefonu a sociálních sítí. Zkušenější a známější zástupci mohou mít 

vlastní webové stránky případně billboardy. Allianz pojišťovna může svým zástupcům 

přidělit klienty, kteří nejsou v péči žádného zástupce a tím podpořit jejich výkonnost. 

V neposlední řadě se zástupce stará o svoje stávající klienty.  

2.4.3 Obchodní schůzky 

Obchodník se s klientem setkává na osobních schůzkách, Allianz pojišťovna a.s. preferuje 

dvouschůzkový prodej, tedy na první schůzce zástupce zjišťuje potřeby klienta a dělá 

de - facto analýzu současného stavu se snahou vyvolat potřebu nákupu produktů 

Allianz pojišťovny. Na druhé schůzce prezentuje řešení, které pro klienta podle různých 

kritérií připraví. Pokud se obě strany dohodnou, přistupuje se k podpisu smlouvy. 

Za nedostatek lze považovat fakt, že neexistuje účinný nástroj, který by obchodníkovi 

umožnil uceleně prodat všechny produkty, které Allianz nabízí. Tím se jednání rozbíjí 
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na části a to může být důvodem, proč nakonec obchodník nedosáhne úspěšného cross-sellu 

a klient se s částí portfolia obrátí na konkurenci a to třeba ne kvůli nekvalitnímu produktu, 

ale nekvalitní prezentaci produktů v rámci celkového finančního plánu. 

2.5 STEP analýza 

Externí prostředí se dá analyzovat mnoha způsoby, metodami. Jednou z nejzákladnějších 

analýz je analýza STEP(E), vzhledem k charakteru podnikání Allianz pojišťovny je využita 

tato analýza a to bez Ekologických faktorů, tedy pouze STEP. 

2.5.1 Sociální a kulturní faktory 

Vývoj obyvatelstva ČR od roku 2003 prudce rostl. K 1. 1. 2016 žije v České republice 

10 553 843 obyvatel.65 Tento vzestupný vývoj je pozitivní pro pojišťovnu, protože můžeme 

říct, že každý občan České republiky je potencionální klient Allianz pojišťovny. 

Stejný význam pro pojišťovnu má také plynulý nárůst podnikatelských subjektů 

na českém území, jedná se o přibližně 2,4 miliony podnikatelských subjektů, které rovněž 

můžeme všechny považovat za potencionální klientelu pojišťovny.  

2.5.2 Politické a legislativní faktory 

Společnost Allianz pojišťovna a.s. se nachází na českém trhu, proto se řídi  hlavně zákonem 

o pojišťovnictví. Prostředníkem mezi pojišťovnou a státem je Česká asociace pojišťoven. 

Velmi důležitou roli pro řízení pojišťovny jsou vyhlášky a směrnice ČNB, která dohlíží 

na celý pojišťovnický systém, uděluje pojišťovnám povolení a certifikuje je tak, aby mohly 

řádně působit na území našeho státu a dodržovat pravidla a omezení.  

2.5.3 Ekonomické faktory 

Hospodářská krize, která působila na celosvětovou ekonomiku od roku 2008, měla výrazný 

dopad na českou ekonomiku a i po osmi letech doznívá. Z hlediska každé společnosti je dobré 

                                                 
65 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. © czso, 2016 [cit. 2016-05-17].    

 Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich 
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se zabývat nezaměstnaností, hrubým domácím produktem či inflací. V roce 2008 byla v ČR 

míra nezaměstnanosti 4,4%, v roce 2010 vzrostla až na 7,3%, k červnu 2015 byla míra 

nezaměstnanosti 6,2% podle úřadu práce. Co se týče hrubého domácího produktu, do roku 

2007 výrazně rostl a to o 5,7%. V roce 2008 došlo k zpomalení růstu HDP na hodnotu 3,1%, 

rok 2009 zaznamenal meziroční propad o 4,7%. Rok 2010 nastartoval opět růst o 2,7%.  

V roce 2015 HDP rostl podle ČNB o 4,7% a na další roky ČNB predikuje růst o 2,7% 

respektive 3% pro roky 2016 a 2017.66 Ceny na trhu výrazně ovlivňuje inflace, v roce 2008 

byla míra inflace ve výši 6,3%, následující rok klesla na 1%, rok 2010 zaznamenal 

mírný nárůst na 1,5%, rok 2011 znamenal růst na 1,9%. Od té doby inflace neustále klesá, 

její současná hodnota se pohybuje mezi 0,3 - 0,4%67, nicméně predikce ČNB je taková, 

že v horizontu dvou let by měla inflace stoupat k cílené hranici kolem 2%. 68 

Veškeré makroekonomické ukazatele mohou výrazně ovlivnit hospodaření 

Allianz pojišťovny a.s., lze předpokládat, že v případě nepříznivé predikce hospodářského 

vývoje český člověk nebude volné zdroje investovat do pojištění a investování. 

2.5.4 Technické faktory 

Každý obor má své specifické požadavky na technologie. Dalo by se říci, že v pojišťovnictví 

se neustále vyvíjí a zdokonalují produkty, konkurenční boj je velice silný a žádná společnosti 

nechce ztratit krok s trhem, stejně tak je tomu i v případě Allianz pojišťovny. Allianz se snaží 

neustále o inovování produktů, dle potřeb klientů a vylepšování klientského servisu. Allianz 

pojišťovna využívá jak aktivního, tak pasivního telemarketingu, dále také internetového 

marketingu pro zajištění maximální spokojenosti klienta. V případě potřeby jsou 

zjištěné požadavky klientů předány některému z obchodních zástupců a klientovi je 

poskytnut maximální servis. 

                                                 
66 ČNB: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA [online]. Praha: © Česká národní banka, 2016 [cit. 2016-05-17]. 

 Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html?cnb_css=true 
67 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. © czso, 2016 [cit. 2016-05-17].    

 Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace 
68 ČNB: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA [online]. Praha: © Česká národní banka, 2016 [cit. 2016-05-17]. 

 Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html?cnb_css=true 



41 

 

2.6 Analýza konkurenčních sil 

Porterova analýza pěti hybných sil se zabývá mikro okolím podniku, tedy analýzou 

konkurenčních sil podniku. Vymezuje základní faktory, kterým se musí podnik bránit, 

aby chránil svoji podnikatelskou činnost před konkurencí. Vymezuje substituty, dodavatele 

podniku, odběratele podniku, konkurenty v odvětví a potenciální nové konkurenty.  

2.6.1 Konkurenti 

Protože se jedná o společnost poskytující pojistné a jiné finanční produkty, existuje 

konkurentů poměrně velké množství. Česká pobočka Allianz Group se zaměřuje 

na český trh, proto jsou její konkurenti zejména Kooperativa pojišťovna a.s., Generali 

pojišťovna a.s., Česká pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna a.s., a další.  

2.6.2 Dodavatelé 

O dodavatelích společnosti Allianz pojišťovna a.s. je velice těžké pojednávat, 

neboť vzhledem k oboru, v němž se společnost pohybuje, se přímo nic nedodává. 

Nicméně za dodavatele lze považovat partnerské zajišťovny a banky, pro něž Allianz 

zprostředkovává hypoteční a spotřebitelské úvěry. 

2.6.3 Odběratelé 

Odběratelé společnosti Allianz pojišťovna a.s. jsou občané bez rozdílu věku a postavení, 

malí a střední podnikatelé, velcí podnikatelé a obrovské firmy národního i 

světového formátu. Množství odběru, tedy roční pojistné, které od subjektu míří 

do pojišťovny, se zpravidla liší podle velikosti subjektu. Můžeme se setkat s pojistnými 

smlouvami v řádech pár set korun, ale i s rámcovými smlouvami za mnoho milionů korun. 

2.6.4 Substituty 

Za substituty pojistných smluv, které fyzické a právnické osoby uzavírají jako prevenci proti 

dopadu nečekaných událostí, považujeme buď naspořené peníze na běžném účtu, které slouží 
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jako finanční rezerva. Za substituty lze považovat také produkty investičních společností, 

investování na burzách a investiční nemovitosti.  

2.6.5 Potenciální noví konkurenti 

Potenciální noví konkurenti se na českém trhu nepřepokládají, neboť pojišťovnický trh se je 

již poměrně rozebraný již zavedenými společnostmi. Tyto společnosti jsou vesměs 

mezinárodní, se sítí sesterských a mateřských společností ve všech evropských zemích, 

což je nespornou výhodou. Budoucím konkurentům nestačí pouze vytvořit společnost a 

získat povolení od ČNB. Poměrně dlouhou dobu by trvalo i vytvoření odběratelské sítě a 

až do získání silné klientské základny by společnost byla nutně ztrátová. Možným 

konkurentem na trhu by se mohla stát silná mezinárodní pojišťovna, která dosud nemá 

v České republice svou pobočku a měla by zájem na český trh rozšířit svoji působnost. 

2.7 SWOT analýza 

Interní prostředí se dá analyzovat z různých stran. Jedním z hojně využívaných nástrojů je 

SWOT analýza. SWOT analýza pro Allianz pojišťovnu a.s. je vytvořena 

v následující tabulce. 

Tab. č.1: SWOT analýza společnosti Allianz pojišťovna a.s. 

SWOT  

Strengths 

(silné stránky) 

- dobré jméno ve světě, známá a silná značka 

- velmi široké krytí rizik ve všech oblastech 

- rychlá a kvalitní likvidace pojistných událostí 

- úspěšná inovace zajišťující neustálý vývoj 

- spolupráce s partnerskými bankami jako UCB a GE  

- velmi kvalitní infolinka 
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Weaknesses 

(slabé stránky) 

- zákazník nemůže platit platební kartou na všech pobočkách 

- vyšší ceny pojistného u autopojištění 

- prodlevy při velkých obchodech, které musí schválit 

německá Allianz 

- zastaralý a nemoderní informační systém  

- Neexistuje nástroj pro prezentaci produktů jako celku 

Opportunities 

(příležitosti) 

- převzetí nespokojených zákazníků konkurence 

- rozšíření sítě poboček na místa, kde zatím pobočku nemá 

- akvizice konkurenčních pojišťoven 

- rozšíření nabídky dalších produktů okrem pojistných 

Threats 

(hrozby) 

- nespolehlivost makléřských společností 

(makléřské společnosti často nekvalitně vybírají a skládají 

produkty od různých pojišťoven pro klienty, to může mít 

neblahý dopad na pojišťovny, které makléř zvolí) 

- převzetí zákazníků konkurencí (nulové přechodové náklady) 

- špatná solventnost klientů 

- záporná výnosnost investičních produktů a penzijních 

produktů (odliv klientů a ztráta dobré pověsti) 

Zdroj: vlastní vypracování 

2.8 Shrnutí – identifikace problému k řešení 

Tato kapitola, která popisuje současný stav Allianz pojišťovny a.s. odhalila problém, 

od kterého se bude odvíjet návrh řešení. Fakt, že ačkoliv je Allianz pojišťovna a.s. schopna 

nabízet svému klientovi pestrou škálu produktů, tak neexistuje nástroj, který by tyto produkty 

přehledně sjednotil do jednoho celku a tím by pomohl klientovi k lepšímu uvědomění si 

současného finančního stavu a jeho zabezpečení. To, že se s produkty nepracuje jako 

s celkem, může vést k špatně zvoleným produktům a k tomu, že klient může nedostatečně 

vnímat důležitost těchto finančních produktů. Z toho může vyplynout nespokojenost a 

problémy. 
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Z pohledu obchodního zástupce je potřeba mít nástroj, který poskládá nabízené produkty 

do pomyslných balíčků a umožní mu tak zvýšit objem produkce a uspokojit 

potřeby zákazníka na 100%.  
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že Allianz pojišťovna a.s. je silná a dobře fungující společnost, 

nicméně to se dá říct i o jejích konkurentech, proto je potřeba neustále vylepšovat produkt, 

pro-klientský servis a podporovat prodej.  

V této kapitole popíši program, který je navržen tak, aby usnadnil nejen prodej produktu 

životního pojištění obchodním zástupcům, ale také aby zástupcům ulehčil jednání s klientem 

a byl pro ně oporou na schůzkách. Zaměřím se na popis programu, dále na způsoby 

vypočítávání pojistných částek a samozřejmě na algoritmus, jenž je užitý při samotném 

programování.  

3.1 Popis programu 

Pro tvorbu programu jsem využil vývojové prostředí MS excel a to zejména proto, že excel 

je uživatelsky velmi příjemný a pro obchodní zástupce Allianz pojišťovny, kteří jsou 

povětšinou počítačovými laiky, je bez problému stravitelný. Dalším důvodem je také fakt, 

že intraportál pojišťovny, Allin, je velice pomalý a nestabilní, což velmi negativně působí 

na klienty při schůzkách. Oproti tomu excel je v podstatě neomezený místem, 

na němž se obchodní zástupce nachází, není závislý na wi-fi připojení, ani jiné technologii. 

3.1.1 Jak program vypadá 

Důležitým požadavkem pro programování byla jednoduchost a přehlednost. Program 

musí být v první řadě pochopitelný pro laika, jakým je klient a uživatelsky příjemný pro jeho 

uživatele tedy pojišťovacího poradce. 

Všechna data a informace se nacházejí na listu 1 (viz obrázek č.3), na němž se nachází 

dvě aktivní tlačítka, formulář, tabulka sloužící ke znázornění zajištění příjmů a 

životní úrovně pro případ nečekané události, kolonku pro doporučený zůstatek na běžném 

účtu klienta a „dům“ napomáhající k vytvoření celkového finančního plánu pro klienta. 
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Obr. č. 3: Úvodní strana vytvořeného programu 

 

Zdroj: screenshot monitoru 

Aktivní tlačítka: 

Tlačítko s názvem „vymaž“ (viz obrázek č.3) má velmi jednoduchou funkci, všechny 

hodnoty vynuluje, barevná políčka změní na výchozí bílé a vymaže všechny data vyskytující 

se na používaných buňkách. Tlačítko s názvem „formulář“ (viz obrázek č.3) spustí formulář, 

do kterého pojišťovací zprostředkovatel vypíše požadované údaje o klientovi.  

Analýza: 

Všechny informace, které potřebujeme pro veškeré výpočty, potažmo vytváření návrhů 

pro klienta, se nacházejí ve formuláři „Analýza“ (viz obrázek č.4).  Zde pojišťovací 

zprostředkovatel vypisuje základní a osobní údaje tedy jméno, příjmení, ročník, rodinný stav, 

počet dětí, věk nejmladšího dítěte, zaměstnání (zaměstnanec, OSVČ, nezaměstnaný).  

Dále informace o finanční stránce klienta a o jeho bydlení tedy, čistý měsíční příjem, 

měsíční výdaje, zda bydlí ve vlastním, nebo v nájmu, pokud má zájem o vlastní nebo 
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jiné bydlení tak cenu požadované nemovitosti, peníze které má na tuto nemovitost naspořeny, 

aktuální výši závazků a aktuální výši úspor. 

Poslední soubor informací, které musí zprostředkovatel od klienta zjistit je užívání 

daňových výhod na investičním životním pojištění, respektive penzijním připojištění, 

požadovanou penzi v důchodu, současnou měsíční investici do investičního životního 

pojištění, respektive penzijního připojištění, aktuálně naspořenou sumu na investičním 

životní pojištění, respektive penzijním připojištění a informaci o tom, zda klient investuje 

jinak případné volné finanční zdroje. 

Poslední součástí analýzy jsou dvě aktivní tlačítka, tlačítko „kontrola“ ověří správnost všech 

zadaných údajů a v případě chyby zprostředkovatele upozorní na nesprávný formát 

či chybějící údaj, v případě koketního zadání ho informuje o správnosti zadaných údajů. 

Tlačítko „pracuj“ zavře formulář a vypracuje finanční plán pro klienta. 

Obr. č. 4: Formulář 

 

Zdroj: screenshot monitoru 
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Tabulka pro životní pojištění: 

Na listu 1 se vpravo nachází „tabulka pro životní pojištění“ obsahuje všechny položky, 

na které se klient může pojistit. Je složena ze dvou částí „stávající zajištění“ kam do sloupce 

současnost obchodní zástupce vyplní ručně ty částky, na něž je klient nyní pojištěn, pokud 

má životní pojištění. V případě že klient na všechna rizika pojištěný není, vyplňuje nulu. 

Ve sloupci vedle, tedy AF, se nachází procentuální vyjádření současného zajištění oproti 

vypočítanému. Druhá polovina tabulky „zajištění u Allianz“ obsahuje sloupec 

s doporučenými částkami, které vypočítá program a vedle hodnotu, již je třeba dopojistit 

do 100% zajištění. Do prázdné kolonky ve čtvrtém řádku pak program automaticky doplní 

klientovi nacionále.  

Dům pro znázornění finančního plánu: 

V levé části listu 1 se nachází „dům“, který znázorňuje finanční situaci klienta graficky. Dům 

se skládá z pěti stejně velkých částí: zabezpečení, bydlení, penze, investice a daňové výhody. 

Po vyplnění současného zajištění zadání všech údajů do analýzy se automaticky vypočítá 

procentuální úroveň jednotlivých sekcí, které je automaticky vepsáno pod každou část domu 

a model vybarví zeleně přesně tolik políček, kolika dosahuje každá sekce, ostatní jsou 

zabarveny červenou barvou. 

Buňka pro zůstatek na běžném účtu: 

Pro správné navržení finančního plánu je dobré klientovi doporučit, aby si na běžném účtu 

vytvořil určitou rezervu pro případy nutných jednorázových výdajů, oprava automobilu, 

oprava pračky, či pro překlenutí nouze v důsledku ztráty práce. Pro tyto účely je pod tabulkou 

životního pojištění nachází buňka „doporučený zůstatek na běžném účtu“, která je nedílnou 

součástí pro správné obchodní jednání. 

3.1.2 Jak s programem pracovat 

Po vyplnění všech údajů (viz 3.1.1 Jak program vypadá), které zjistil obchodník na první 

tedy seznamovací schůzce s klientem, a kliknutí na „Pracuj“ program vytvoří  momentální 
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finanční plán pro člověka (viz obrázek č.5). V tomto okamžiku má obchodník všechny 

potřebné podklady pro druhou tedy prodejní schůzku.  

Práce s barvami: 

Kromě čísel a produktových znalostí slouží obchodníkovi ještě barevné rozlišení v programu. 

 V domě se používá červená a zelená barva, každá oblast má přesně sto polí tedy sto procent 

a každý klient má jednotlivé oblasti zajištěny na různý počet procent a program sám obarví 

tolik procent zeleně, kolik má klient zajištěno. Zbytek je vybarven červeně. 

V případě, že klient má v životním pojištění položku, která vůbec není doporučená 

programem, automaticky ji červeně zvýrazní, tím dává poradci najevo, že klient má pojištěno 

něco, co není potřeba a je to s ním prokonzultovat.  

V tabulce zajištění příjmů a životní úrovně se nachází sloupec „Nyní v %“, který vyjadřuje 

momentální procentuální zajištění proti jednotlivým rizikům. Kromě procenta zajištění 

program automaticky červeně označí 0-25%, oranžově 26-50%, žlutě 51-75%, 

zeleně 76-100% a jakmile je klient přepojištění v nějaké položce, je zbarvena modře. 

Seznámení klienta s programem: 

Velmi důležitý při představení současného finančního plánu je prvek překvapení, i přestože 

to zní nadneseně, obchodníkovou největší zbraní je otočení červeného monitoru na klienta. 

Čím víc červené se na monitoru vyskytuje, tím větší tlak dokáže poradce na klienta vyvinout. 

Po otočení monitoru by měl obchodník dát klientovi čas, aby se zorientoval a následně by měl 

bod po bodu klientovi vysvětlit a ukázat jak dosáhnout 100% zajištění všech oblastí a tím 

účinného finančního plánu, který klient potřebuje. K tomu jsou již nutné produktové znalosti, 

které nejsou předmětem této práce a u obchodníka by měly být samozřejmostí. 
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Obr. č. 5: Ukázka finančního plánu 

 

Zdroj: screenshot monitoru 

3.1.3 Jak program používat 

Program je určen pro výhradní pojišťovací agenty Allianz pojišťovny a.s.  

Technická stránka: 

Obchodník musí mít samozřejmě program MS excel, aby byl schopný program využívat, 

dále si ho musí stáhnout a uložit jako sešit Excelu s podporou maker, tím zaktivní algoritmus 

ve VBA. Nedoporučuje se jakkoliv měnit kód ve vývojovém prostředí, neboť bez znalostí 

programování je velká pravděpodobnost poškození kódu a správné funkčnosti algoritmu. Je 

také zakázáno publikovat program na veřejnosti, či ho používat pod jinou značkou nežli 

Allianz pojišťovna a.s..  

Obchodní stránka: 

Tato pomůcka slouží zejména pro druhou obchodní schůzku, na níž obchodní zástupce 

prezentuje návrh řešení, na kterém se domluvil klient a obchodník na schůzce první. 
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Nejedná se o hotové předložení návrhu, jedná se o podklad, na kterém obchodník staví 

svoji řeč a od kterého se odráží. Program není určen pro e-mailovou korespondenci mezi 

klientem a obchodníkem.  

Největší výhodou pro obchodního zástupce je ucelenost a přehlednost programu, 

která podporuje cross-sell i up-sell, tím dosahuje obchodník toho, že je pro klienta ten, 

který mu je schopný pomoci s čímkoliv v oblasti financí, zavazuje si klienta a získává 

jeho loajalitu. Všechny tyto fakta pomáhají obchodníkovi budovat stabilní kmen, zajišťují 

mu příjem a zvyšují jeho profesionalitu a renomé. 

3.2 Způsoby výpočtu pojistných částek 

V této části práce popíši, jakým způsobem program vypočítává pojistné částky, tedy sumy 

na které je klient pojištěn a které Allianz pojišťovna klientovi vyplatí v případě 

škodní události a krátce okomentuji každé riziko proti kterému se člověk může pojistit a 

důvod proč se proti němu pojišťovat. 

3.2.1 Pojištění smrti 

V případě úmrtí pojištěného vyplatí Allianz pojišťovna pozůstalým peníze, 

díky nimž si zajistí rodina stávající životní úroveň. Pojištění pro případ smrti se využívá 

zejména na doplacení všech závazků, hypoték, leasingů. Dále ve prospěch dětí, aby měly 

finance na studia a na solidní život, dokud si nezačnou sami vydělávat. Obmyšlení mohou 

peníze využít, jak chtějí. Smrt lze sjednat ve třech variantách konstantní, lineárně klesající a 

důchodová. V mém programu se pro přehlednost sumy, na které klienta pojišťujeme 

v jednotlivých variantách na smrt, vždy sčítají. Rozpracovat sumy podrobněji a vysvětlit 

klientovi principy položek je následně na práci obchodního zástupce. 

Výpočet – konstantní smrt: 

 KS = měsíční výdaje * 24 

 kde: 
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 KS = konstantní smrt, KS ∈ < 100 000 Kč , 10 000 000 Kč > 

pozn. program doporučí KS pouze pokud je klient ve stavu manželském, nebo má 

nedospělé potomky. Suma, na kterou zní toto pojištěný je v případě smrti vyplaceno 

v plné výši. 

Výpočet – lineálně klesající smrt: 

 LKS = aktuální výše závazků – aktuální výše úspor 

 kde: 

 LKS = lineálně klesající smrt, LKS ∈ < 100 000 Kč , 10 000 000 Kč > 

pozn. v případě smrti klienta je vyplacena suma, která odpovídá aktuální částce, na 

kterou mají pozůstalý nárok, tzn. klient si sjedná na 30 let pojištění na smrt LKS na 

1 000 000 Kč, v patnáctém roce dojde k úmrtí. Allianz pojišťovna bude vyplácet 

500 000 Kč.  

Výpočet – důchodová smrt: 

 DS = (měsíční výdaje * 12) – sd  

 kde: 

 DS = důchodová smrt, sd = sirotčí důchod, DS ∈ < 24 000 Kč , 10 000 000 Kč > 

pozn. DS doporučí program na základě toho, zda má klient nezletilé děti 

3.2.2 Pojištění invalidity 

V případě invalidity bude klientovi vyplacená jednorázově nebo ročním důchodem 

vyplacena suma, na kterou má podle smlouvy nárok. Finanční prostředky je možné použít 

na nákup invalidního vozíku, rekonstrukci bytu, zachování si stávající životní úrovně 

(neustále dostatek financí na pravidelné výdaje až do 65 let věku). Invaliditu lze sjednat 
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ve třech variantách konstantní III. a IV. stupně, lineárně klesající II., III. a IV. stupně a 

lineárně klesající I. stupně. V mém programu se pro přehlednost sumy, na které klienta 

pojišťujeme v jednotlivých variantách na invaliditu, vždy sčítají. Rozpracovat sumy 

podrobněji a vysvětlit klientovi principy položek je následně na práci obchodního zástupce. 

Výpočet – konstantní invalidita: 

KI = (měsíční výdaje * 12) / 2 

kde: KI = konstantní invalidita, KI ∈ < 100 000 Kč , 500 000 Kč > 

Výpočet – lineárně klesající invalidita II., III. a IV. stupně: 

LI2 = (měsíční výdaje * 12) / 2 

kde: LI = lineárně klesající invalidita II., III. a IV. stupně, LI ∈ < 100 000 Kč , 10 

000 000 Kč > 

Výpočet – lineárně klesající invalidita I. stupně: 

LI1 = ((měsíční výdaje – ID) * 12) * (2015 – v) 

kde: LI1 = lineárně klesající invalidita I. Stupně, ID = invalidní důchod, v = 

věk klienta, KI ∈ < 100 000 Kč ,4 000 000 Kč > 

3.2.3 Pojištění pracovní neschopnosti 

V případě pracovní neschopnosti klientovi za každý den vyplatíme sjednanou částku, 

podle jeho aktuálního čistého přijmu. Díky tomu bude mít vždy prostředky na svoje 

pravidelné výdaje a nebude muset sahat do svých rezerv, či se zadlužovat.  

Výpočet – OSVČ nemocensky nepojištěná: 

 PNN = (měsíční výdaje * 12) / 365 

 kde: 
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PNN = pracovní neschopnost pro klienta OSVČ nemocensky nepojištěná, PNO ∈ < 

100 Kč/den , 2 000 Kč/den > 

Výpočet – zaměstnanec / OSVČ nemocensky pojištěná: 

 PNP = ((měsíční výdaje * 12) / 365) - p 

 kde: 

PNP = pracovní neschopnost pro zaměstnance / OSVČ nemocensky pojištěná, p = 

denní příspěvek od zaměstnavatele / státu, PNO ∈ < 100 Kč/den , 2 000 Kč/den > 

3.2.4 Pojištění trvalých následků úrazu 

V případě úrazu, který klientovi zanechá trvalé následky, vyplatí Allianz pojišťovna peníze 

dle oceňovacích tabulek. Tyto prostředky mohou být využity např. na nákup 

invalidního vozíku, bezbariérový přístup, zabezpečení své rodiny či na cokoliv jiného. 

Výpočet: 

 TNÚ = čistý měsíční příjem * 36 

 kde: 

 TNÚ = trvalé následky úrazu, TNÚ ∈ < 100 000 Kč , 4 000 000 Kč > 

3.2.5 Pojištění drobných úrazů - denní odškodné 

V případě úrazu, vyplatí Allianz pojišťovna klientovi částku, kterou si nastaví, dle počtu dní 

v oceňovací tabulce. Tyto prostředky jsou primárně určeny na optimální dobu léčby, 

rehabilitaci, ortopedické pomůcky, a další. Nicméně klient s penězi může naložit 

dle vlastního uvážení. 

Výpočet: 

 DO = čistý měsíční příjem / 200 



55 

 

 kde: 

 DO = denní odškodné, DO ∈ < 100 Kč/den , 1 500 Kč/den > 

3.2.6 Pojištění pobytu v nemocnici - hospitalizace 

V případě, že bude klient hospitalizován, vyplatí mu Allianz pojišťovna za každý den částku, 

která je uvedena v pojistné smlouvě. Tyto prostředky mohou být využity na zaplacení 

nadstandartního pokoje, pro rodinné příslušníky, na dopravu za hospitalizovaným, nebo 

na cokoliv dalšího. 

Výpočet: 

 H = (čistý měsíční příjem / 100) * 2 

 kde: 

 H = hospitalizace, H ∈ < 100 Kč/den , 2 000 Kč/den > 

3.2.7 Pojištění závažných nemocí 

V případě stanovení diagnózy závažného onemocnění, jako třeba rakovina, infarkt, mrtvice, 

obdrží klient sjednanou částku v plné výši na účet. Peníze lze použít na nadstandartní léčbu, 

ale i na financování svého života v době nemoci a rekonvalescence.  

Výpočet: 

 ZN = čistý měsíční příjem * 12 

 kde: 

 ZN = závažné nemoci, ZN ∈ < 100 000 Kč , 4 000 000 Kč > 
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3.2.8 Pojištění pro ženy 

Toto pojištění se váže na pojištění závažných nemocí, klientky si v tomto případě pojišťují 

diagnózy jako třeba, rakovina prsu, rakovina děložního čípku, narození mrtvého dítěte, 

poškození plodu, v případě, že některé z diagnóz nastane, klienta obdrží na účet sumu dle 

pojistných podmínek. Peníze mohou být užité na cokoliv.  

Výpočet: 

 PŽ = ZN / 2 

 kde: 

 PŽ = pro ženy, ZN = závažné nemoci, PŽ ∈ < 50 000 Kč , 2 000 000 Kč  

3.2.9 Zajištění penze 

Pro každého člověka je důležitou otázkou v životě, jak zajistí svoje stáří, protože bez toho 

aniž by na tuto věc člověk myslel dříve, než do důchodového věku dospěje, se může dostat 

do obrovských nesnází v případě dožití vyššího věku. Neboť ze státního důchodu, 

který občanovi náleží, se jen těžko dá ušetřit na jednorázové vysoké výdaje, jako například 

rozbitá pračka, porouchané vozidlo, drahé léky a další. A ani zachování životní úrovně, na niž 

byl člověk ze života zvyklý, není příliš jisté. Proto Allianz pojišťovna nabízí svým klientům 

možnosti, jak těmto nepříjemnostem předcházet a nabízí jím spořící produkty a to penzijní 

připojištění, či spoření přes investiční životní pojištění.  

V programu, který navrhuji pro obchodní zástupce, není výpočet, který by doporučil částky 

které si spořit. Tento program pouze monitoruje současnou situaci klienta a vypočítává, 

na kolik si klient zajistí požadovaný důchod v případě, že neudělá víc než doposud. Vlastní 

výpočty spořících produktů musí obchodní zástupce ovládat, a proto nejsou předmětem 

této práce. 

Výpočet: 
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 Penze =  
(((PP + sp) + IŽP) ∗ y ∗ 12 ∗ urok) + (nasp_p + nasp_i)

(𝐶𝐶 − 𝑠𝑑) ∗ 12 ∗ 20
 ∗  100  

kde: 

Penze = momentální % zajištění požadované penze, PP = měsíční spořená suma 

na penzijním připojištění, sp = státní příspěvek na penzijní připojištění, IŽP měsíční 

spořená suma na životním pojištění, y = počet let, které dělí klienta od důchodového 

věku, urok = průměrný úrok plynoucí z investic těchto produktů, nasp_p = suma, 

kterou klient doposud naspořil na penzijním připojištění, nasp_i = suma kterou 

doposud klient naspořil na životním pojištění, CC = požadovaný měsíční důchod 

ve stáří, sd = průměrný státní důchod aktuálně, 20 odp. počtu let na něž 

se předpokládá důchod 

3.3 Shrnutí 

V této kapitole byl prezentován program, který slouží jako pomůcka pro pojišťovacího 

zprostředkovatele na obchodních schůzkách.  

Primárně je program vytvořený proto, aby obchodník klientovi poskytnul kvalitní práci, 

aby uzavírání smluv mělo smysl a zapadalo do kontextu celého finančního plánu a 

aby se nestávala ta věc, že vydělává peníze obchodník na klientovi, ale aby tito partneři 

vydělávali společně. 

Dalším důvodem pro vytvoření programu je fakt, že z pohledu laika je velice těžké se vyznat 

v pojišťovnictví, investicích a finančních produktech dnešního trhu, proto je program 

navržený tak, aby byl ucelený a jednoduše pochopitelný.   
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4 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit současné postavení Allianz pojišťovny a.s. na trhu 

v rámci České republiky na základě matematických metod. V první části byla popsána 

základní teorie o analyzování prostředí, definované základní pojmy v pojišťovnictví a popsán 

program Microsoft Excel. 

V analytické části byla popsána společnost Allianz pojišťovna a.s. a to z pohledu zařazení 

na trhu, dále byly definovány nabízené produkty a následně pomocí vybraných analýz 

popsáno prostředí, ve kterém společnost působí. 

Klíčovým cílem bylo vytvoření programu, ve vývojovém prostředí MS Excel 

prostřednictvím jazyka VBA, který slouží obchodním zástupcům jako podpůrný prostředek 

při obchodních jednáních. Výsledkem je, že nyní existuje nástroj, díky kterému budou 

obchodní zástupci Allianz pojišťovny a.s. schopni vytvářet pro klienty celé finanční plány a 

tím zefektivní svoji práci, společnost povedou k lepším výsledkům a klientům nabídnout 

účinnou a kvalitně zvolenou skladbu finančních produktů. 

Během druhé poloviny roku 2016 Allianz pojišťovna a.s. plánuje přijít s vlastním produktem 

investic a hypotečního úvěru, tento fakt by mohl být motivem pro další inovaci programu, 

který popisuje tato závěrečná práce. 
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